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PROVIMENTO CG Nº 42/2012

Dispõe sobre a implantação do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) no Estado de São Paulo e operação 
da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), 
plataforma desenvolvida, operada e administrada pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo 
(ARISP).

O Desembargador JOSÉ RENATO NALINI, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais,

CONSIDERANDO, a natureza pública das informações do registro de imóveis e os princípios da eficiência, facilidade de 
acesso do público e segurança dos registros públicos;

CONSIDERANDO os termos do art. 37 e 38, da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que determinou a instituição do sistema 
de registro eletrônico, bem como a disponibilização de serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e 
certidões em meio eletrônico;

CONSIDERANDO o disposto no art. 236, § 1º da Constituição Federal de 1988, que prevê a fiscalização dos atos notariais 
e de registro pelo Poder Judiciário e o disposto no artigo 38, c.c. art. 30, inc. XIV, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
que preveem que os notários e os registradores estão obrigados a cumprir as normas técnicas baixadas pelo juízo competente 
que zelará para que os seus serviços sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente;

CONSIDERANDO que a interligação entre as serventias de registro de imóveis entre si, e com o Poder Judiciário e os órgãos 
da Administração Pública atende ao interesse público, representando inegável conquista de racionalidade, economicidade e 
desburocratização;

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica implantado o Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), integrado por todos os Oficiais do Registro 
de Imóveis do Estado de São Paulo. 

Artigo 2º. O Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como princípio a utilização das modernas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs) para desmaterializar procedimentos registrais, bem como promover sua interação com o 
Poder Judiciário, governos, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações 
registrais, de forma a aprimorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados sob delegação pública.

Artigo 3º. O Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) observará os prazos e condições previstas na Lei nº 11.977, 
de 7 de julho de 2009, e as normas técnicas baixadas pela Corregedoria Geral da Justiça.

Artigo 4º. Até que sobrevenha a regulamentação pela Corregedoria Geral da Justiça, a escrituração em meio eletrônico, sem 
impressão em papel, restringe-se aos indicadores reais e pessoais, controle de títulos contraditórios, certidões e informações 
registrais. 

Artigo 5º. A Seção VIII, do Capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ser 
denominada “DO REGISTRO ELETRÔNICO”, com o seguinte conteúdo:

SEÇÃO VIII

DO REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI)

Subseção I

Das Disposições Gerais

257. Os Oficiais de Registro de Imóveis do Estado disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de fornecimento de 
informações e certidões, em meio eletrônico, na forma prevista nestas normas.

258. O Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será prestado aos usuários externos por meio de plataforma única 
na Internet que funcionará no Portal Eletrônico da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis 
(Central Registradores de Imóveis), desenvolvido, operado e administrado pela Associação dos Registradores Imobiliários de 
São Paulo (ARISP), composto dos seguintes módulos e submódulos:

I - Ofício Eletrônico;
II - Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online);
III - Certidão Digital; 
IV - Matrícula Online;
V - Pesquisa Eletrônica;
VI - Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo);
VII - Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE); 
VIII - Acompanhamento Registral Online;
IX - Monitor Registral;
X - Correição Online (Acompanhamento, controle e fiscalização);
XI - Cadastro de Regularização Fundiária Urbana.
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Subseção II

Do Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo)

259. A postagem e o tráfego de traslados e certidões notariais e de outros títulos públicos ou particulares, elaborados sob 
a forma de documento eletrônico, para remessa às serventias registrais para prenotação (Livro nº 1 - Protocolo) ou exame e 
cálculo (Livro de Recepção de Títulos), bem como destas para os usuários respectivos, serão efetivados por intermédio da 
Central Registradores de Imóveis.

260. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registro de imóveis deverão atender aos requisitos da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e à arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo 
Eletrônico) e serão gerados, preferencialmente, no padrão XML (eXtensible Markup Language), por ser o padrão primário de 
intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados, podendo ser adotado o padrão PDF/A (Portable Document Format/
Archive), vedada a utilização de outros padrões, sem prévia autorização da Corregedoria Geral da Justiça. 

261. A partir da data de funcionamento do Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo) os Oficiais de Registro de Imóveis 
verificarão, obrigatoriamente, na abertura e no encerramento do expediente, bem como, pelo menos, a cada intervalo máximo de 
2 (duas) horas, a partir da primeira verificação, se existe comunicação de remessa de título para prenotação ou protocolização 
para exame e cálculo, mediante importação do XML ou impressão de arquivo PDF/A.

261.1. Sem prejuízo desse acompanhamento periódico obrigatório, o sistema gerará, na tela do computador do Oficial 
destinatário, a título de cautela adicional, um banner de aviso, indicando que existe solicitação pendente. A eventual ausência, 
por falha técnica, deste alerta, não dispensará o Registrador da adoção das providências para processamento da solicitação, 
tendo em vista a obrigatoriedade da verificação periódica estabelecida no item anterior.

261.2. O título apresentado em arquivo eletrônico, disponível ao Oficial do Registro de Imóveis na Central Registradores de 
Imóveis, poderá ser baixado (download) mediante importação para o sistema da serventia ou materializado, mediante impressão 
do arquivo PDF/A ou do arquivo decorrente da conversão do arquivo XML para PDF/A, hipótese em que, na impressão constará 
certidão de que o documento foi obtido diretamente na Central Registradores de Imóveis, com verificação de sua origem, 
integridade e elementos de segurança do certificado digital com que foi assinado. 

261.3. O documento digital no formato PDF/A ou XML, devidamente assinado com certificado ICP-Brasil, deverá ser 
arquivado em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). 

261.4. As serventias que optarem por solução de comunicação via WebService estão dispensadas da verificação continuada, 
atendidas as determinações e normas técnicas de segurança utilizadas para integração de sistemas definidas pela Central 
Registradores de Imóveis. 

261.5. O título eletrônico poderá também ser apresentado direta e pessoalmente na serventia registral em dispositivo de 
armazenamento de dados (CD, DVD, cartão de memória, pendrive etc.), contendo o arquivo a ser protocolado, vedada sua 
recepção por correio eletrônico (e-mail), serviços postais especiais (sedex e assemelhados) ou download em qualquer outro 
site.

262. Realizar-se-á protocolo no Livro nº 1 (prenotação) ou protocolo no Livro de Recepção de Títulos (exame e cálculo) do 
título eletrônico, observando-se a ordem de prenotação, para os efeitos legais.

263. Os emolumentos devidos pela prenotação ou pelo exame e cálculo serão pagos no ato da remessa. Caso o título 
prenotado seja devolvido para o cumprimento de exigências e reapresentado dentro do prazo de validade, o custo da prenotação 
será descontado do valor cobrado pelo ato praticado.

264. Em caso de devolução do título prenotado para cumprimento de exigências, o Oficial fará jus ao valor da prenotação se 
a qualificação e emissão da respectiva nota ocorrer dentro do prazo previsto no item 32.

265. A qualificação será levada a efeito pelo Oficial de Registro de Imóveis, no prazo previsto no item 32 do capítulo XX 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Mostrando-se o título apto para os atos pertinentes, o Oficial deverá 
informar o valor dos emolumentos em campo próprio, e aguardar o depósito para a prática do ato. Caso existam exigências a 
serem satisfeitas, deverá anexar nota de devolução. 

266. Os atos registrais somente serão lavrados após a devida qualificação positiva e dependerão de depósito prévio, 
mediante recolhimento do valor constante de boleto a ser impresso por meio do próprio sistema, ressalvada a hipótese de o 
interessado possuir crédito adquirido na Central Registradores de Imóveis. 

266.1. O depósito prévio poderá também ser efetuado diretamente ao Oficial a quem incumbe a prática do ato registral e o 
pagamento deverá ser lançado no sistema, na mesma data. 

267. Fica autorizada, na sistemática eletrônica ora regulamentada, a devolução do título sem a prática dos atos requeridos, 
caso o depósito prévio não seja realizado durante a vigência da prenotação.

Do Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE)

268. O Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE) consiste em submódulo do Protocolo Eletrônico de Títulos 
(e-Protocolo), localizado em ambiente igualmente seguro e controlado pela Central Registradores de Imóveis, onde poderão 
ser postados documentos eletrônicos de suporte aos atos registrais, e que, assim como os títulos, poderão ser consultados ou 
baixados, mediante download, pelos Oficiais de Registro de Imóveis.
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Subseção III

Do Acompanhamento Online do Procedimento Registral

269. A Central Registradores de Imóveis possibilitará que o usuário acompanhe gratuitamente a tramitação do título eletrônico 
pela rede mundial de computadores (Internet).

270. O Acompanhamento Online do Procedimento Registral consistirá na possibilidade de visualização das etapas 
percorridas pelo título em sua tramitação, mediante indicação do número do protocolo ou da senha de acesso, fornecidos no ato 
da solicitação do serviço, conforme opção técnica do oficial do registro de imóveis.

271. As consultas permitirão a localização e identificação dos dados básicos do procedimento registral com, pelo menos, as 
seguintes informações:

I - data e o número da protocolização do título;
II - data prevista para retirada do título; 
II - dados da nota de devolução com as exigências a serem cumpridas;
III –a fase em que se encontra o procedimento registral;
IV - data de eventual reapresentação do título;
V - o valor do depósito prévio, dos emolumentos pelos atos praticados e o saldo correspondente.

272. A Central de Registradores de Imóveis poderá remeter avisos ao interessado por correio eletrônico (e-mail) ou por SMS 
(Short Message Service), informando as etapas do procedimento registral.

273. Os serviços previstos nesta subseção poderão também ser prestados diretamente pelos oficiais de registros de imóveis 
nos sites de suas serventias, sem prejuízo da alimentação da Central de Registradores de Imóveis. 

Subseção IV

Do Monitor Registral

274. O Monitor Registral consistirá em ferramenta de suporte eletrônico que manterá o interessado permanentemente 
atualizado sobre registros e averbações relacionados com a matrícula que indicar, a partir de expressa rogação do usuário 
diretamente na serventia de competência registral por meio da Central Registradores de Imóveis.

275. O Monitor Registral funcionará como módulo da Central Registradores de Imóveis mediante aplicação da tecnologia 
push. A informação será prestada ou disponibilizada ao interessado em tempo real, admitida a possibilidade de retardo (delay) 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas ocorrido entre o ato de registro ou averbação e sua comunicação pela serventia registral. 

276. A comunicação das alterações na matrícula será efetuada por disponibilização em ambiente protegido da Central 
Registradores de Imóveis acessível pelo interessado, ou por comunicação via WebService da referida Central, podendo esta, 
opcionalmente, remeter aviso por correio eletrônico (e-mail) ou por SMS.

277. O serviço de monitoramento de matrículas, também denominado certidão permanente da matrícula, serão prestados 
exclusivamente pela Central Registradores de Imóveis, vedado à serventia o envio de informações desse gênero por e-mail, ou 
sua postagem em sites de despachantes, prestadores de serviços e comércio de certidões ou outros ambientes de Internet.

Subseção V

Da Gestão de Dados e Documentos Eletrônicos 

278. Os documentos previstos neste capítulo poderão ser arquivados pelos registradores em formato digital ou microfilmados, 
salvo quando houver exigência legal de arquivamento no original e este houver sido produzido em papel. 

279. No procedimento de microfilmagem, deverão ser atendidos os requisitos da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, do 
Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996 e da Portaria nº 12, de 8 de junho de 2009, da Secretaria Nacional de Justiça, do 
Ministério da Justiça.

280. No procedimento de digitalização deverão ser obrigatoriamente observadas as seguintes etapas: 

I – os documentos relacionados com a prática dos atos registrais que não forem nativamente eletrônicos deverão 
ser digitalizados por meio de captura de imagem a partir dos documentos originais. A captura deverá, necessariamente, 
gerar representantes digitais de alta e baixa resoluções denominados, respectivamente, matrizes e derivadas, conforme 
“Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes”, publicadas pelo Conselho Nacional de 
Arquivos - CONARQ (2010);1

II - Para a geração de matrizes e derivadas deverão ser sempre adotados os formatos abertos (open source), previstos no 
Documento de Referência e-PING (2012) e em suas atualizações.

III – A substituição do arquivamento dos originais por arquivos decorrentes de digitalização dependerá de conterem 
Certificado Digital ICP-Brasil do titular da delegação, ou de seu substituto, ou de preposto autorizado e Certificado Digital de 
Carimbo de Tempo. 

IV - a indexação dos documentos digitais ou digitalizados será feita, no mínimo, com referência aos atos (livro, folha e número 
ou número da prenotação) onde foram utilizados ou em razão do qual foram produzidos, de modo a facilitar sua localização e 
conferência, por sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED);
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281. Todos os dados e imagens deverão ser armazenados de forma segura e eficiente, que garanta fácil localização, 
preservação, integridade e que atenda Plano de Continuidade de Negócio (PCN), mediante soluções comprovadamente eficazes 
de Recuperação de Desastres (DR – Disaster Recorevy), dentre elas, testes periódicos. 

282. O arquivo redundante (backup) deverá ser gravado em mídia digital segura, local ou remota, com cópia fora do local 
da unidade do serviço, em Data Center localizado no País, que cumpra requisitos de segurança, disponibilidade, conectividade. 
A localização física do Data Center e o endereço de rede (endereço lógico IP) deverão ser comunicados ao Juiz Corregedor 
Permanente, assim como eventuais alterações. 

283. Facultativamente, e sem prejuízo do armazenamento em backup, fica autorizado o armazenamento sincronizado 
em servidor dedicado ou virtual (private cloud) alocado em Data Center localizado no País, cujo endereço será, igualmente, 
comunicado ao Juiz Corregedor Permanente da Comarca.

284. Os documentos em meio físico apresentados para lavratura de atos registrais deverão ser devolvidos às partes, após 
sua microfilmagem ou digitalização.

285. Poderão ser inutilizados os documentos em meios físicos arquivados nas unidades do serviço desde que microfilmados 
ou digitalizados, com os requisitos previstos nestas normas, por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados 
e preservados o interesse histórico e o sigilo.

286. As fichas dos indicadores real e pessoal, confeccionadas anteriormente à implantação do registro eletrônico, poderão 
ser microfilmadas, ou digitalizadas, ou lançadas em sistema seguro de banco de dados (DBMS), dispensada a manutenção em 
meio físico.

287. Os ofícios recebidos, as cópias de ofícios expedidos, as cópias dos recibos e contra-recibos mencionados nas alíneas 
“e” e “f”, do item 57, e nos itens 58, 60 e 60.1, do capítulo XIII, poderão ser substituídos, a critério do oficial, respeitadas 
as condições de segurança e preservação das informações durante sua temporalidade, mediante utilização de sistema de 
digitalização comum ou arquivamento do nativo digital, dispensada a manutenção em meio físico. 

288. É vedada a incineração dos documentos em papel, que deverão ser destinados à reciclagem, mediante coleta seletiva 
ou doação para associações de catadores de papel ou entidades sem fins lucrativos.

Subseção VI

Da Correição Online

289. O sistema da Central Registradores de Imóveis deverá contar com módulo para acompanhamento contínuo, controle 
e fiscalização pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado e Juízos Corregedores Permanentes das serventias registrais 
(Correição Online).

289.1. Os relatórios destinados à chamada “Correição Online” ficarão disponíveis no site do Ofício Eletrônico, cujo acesso 
se dará mediante certificado digital ICP-Brasil. Sem prejuízo de disposições pretéritas relativas à matéria, referidos relatórios de 
acompanhamento deverão trazer, pelo menos, os seguintes campos de informações: 1) data e hora da apresentação do título; 
2) nome do apresentante; 3) número do CPF ou CNPJ do apresentante; 4) tipo de protocolização pretendida (prenotação ou 
exame e cálculo); 5) Oficial de Registro de Imóveis destinatário do título; 6) data e hora do download do título pelo registrador 
destinatário; 7) data e número da prenotação no Livro 1 de Protocolo ou da protocolização no Livro de Protocolo de Exame e 
Cálculo; 8) histórico das etapas do procedimento registral; 10) data e hora do download final pelo apresentante.

Artigo 6º. Ficam alterados os itens 11 e 12 e incluídos seus subitens, da seção II, do Capítulo XX, Tomo II, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos:

11. Deverá ser fornecido às partes recibo-protocolo de todos os documentos ingressados, contendo numeração de ordem 
idêntica à lançada no Livro 1 - Protocolo, a qual, necessariamente, constará anotada, ainda que por cópia do mencionado 
recibo, nos títulos em tramitação. 

11.1. O recibo-protocolo deverá conter, necessariamente, nomes do apresentante, do outorgante e outorgado, a natureza do 
título, o valor do depósito prévio, a data em que foi expedido, a data prevista para eventual devolução do título com exigências, 
a data prevista para a prática do ato, a data em que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, o número do protocolo 
ou a senha, e o endereço para acompanhamento do procedimento registral pela Internet. 

11.2. O recibo-protocolo de títulos ingressados na serventia apenas para exame e cálculo deverá conter a data em que foi 
expedido, a data prevista para devolução, a expressa advertência de que não implica na prioridade prevista no artigo 186 da Lei 
n° 6.015/73, o número do protocolo ou a senha, e o endereço eletrônico para acompanhamento do procedimento registral pela 
Internet.

12. Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito, de forma clara e objetiva, 
em formato eletrônico ou papel timbrado do cartório, com identificação e assinatura do servidor responsável.

12.1. Independentemente de seu formato, os dados da nota devolutiva serão imediatamente postados na Central 
Registradores de Imóveis. 

12.2. As notas devolutivas em papel serão feitas com cópias, as quais deverão ser arquivadas em pastas, segundo a ordem 
cronológica, a fim de possibilitar o controle das exigências, da devolução do título, da restituição dos valores correspondentes 
ao depósito prévio, e da observância do prazo legal.
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12.3. As cópias das notas devolutivas poderão ser arquivadas apenas em microfilme ou mídia digital, esta última com 
utilização de sistema que preserve as informações e permita futura atualização, modernização, substituição e entrega, em 
condições de uso imediato, ao novo responsável pelo acervo da unidade do serviço delegado.

Artigo 7o. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
o funcionamento dos seguintes sistemas: 1) Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo); 2) Repositório Confiável de Documento 
Eletrônico (RCDE); 3) Acompanhamento Registral Online; 4) Monitor Registral; e 5) Correição Online (Acompanhamento, 
controle e fiscalização).

Parágrafo único: Os dados relativos às regularizações fundiárias urbanas registradas anteriormente, serão lançados no 
Cadastro de Regularização Fundiária Urbana no prazo de 30 (trinta) dias da vigência deste provimento.

São Paulo, 17 de dezembro de 2012.
(19/12/2012, 08 e 10/01/2013)

1http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/recomenda/recomendaes_para_digitalizao.pdf 

Processo nº 2007/30173 – CAPITAL – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Parecer nº 485/2012-E

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Atualização –Capítulo XIII, do Tomo II. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça:

Trata-se de expediente inaugurado pelo então Corregedor Geral da Justiça, Des. Gilberto Passos de Freitas, a partir a 
apresentação de projeto de atualização dos Capítulos XIII e XV, do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça, confeccionado pelo grupo de trabalho do qual fizeram parte: Vossa Excelência, os desembargadores Aroldo Mendes 
Viotti, Ricardo Henry Marques Dip, Sebastião Oscar Feltrin, Ricardo Cintra Torres de Carvalho, Teresa Cristina Motta Ramos 
Marques e o juiz de direito Vicente de Abreu Amadei.

É o relatório.

Opinamos.

V. Exa., logo no início da gestão, fixou como meta a atualização das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

Depois de algumas alterações pontuais nos diversos Capítulos do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, como as que contemplaram a regularização fundiária, ampliação e aprimoramento do sistema da penhora on-line, 
a criação da Central de Informações do Registro Civil, a criação da Central da Indisponibilidade de Bens Imóveis, a aquisição 
de imóvel rural por estrangeiro, a cobrança de custas e emolumentos dos atos notariais e de registro, o aprimoramento dos 
mecanismos de repressão aos protestos de cheques tirados com abuso de direito, a “desjudicialização” da retificação de registro 
de imóveis iniciada no registro de imóveis, a ampliação das formas de pagamento dos títulos apontados a protesto, apresenta-
se, agora, proposta de atualização integral do Capítulo XIII, que cuida da “parte geral” das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça do Extrajudicial.

A presente proposta tomou por base o projeto já apresentado pelo grupo de trabalho acima referido, constituído de 
magistrados notoriamente conhecidos pela erudição na matéria registral, bem como de sugestões recebidas de ilustres notários 
e registradores.

Assim, foi mantida a essência do projeto apresentado, sugerindo-se alterações nos pontos em que, em razão do transcurso 
do tempo, mereceram algum retoque no intuito de melhor se adaptarem à legislação e precedentes desta Corregedoria Geral e 
do C. Conselho Superior da Magistratura em vigor. 

Os trabalhos desenvolvidos pela equipe contaram com a imprescindível ajuda do culto magistrado Marcelo Martins Berthe, 
eminente juiz de direito da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital que, com sua larga experiência na matéria, a qual conta com 
passagem por esta E. Corregedoria Geral e pelo C. Conselho Nacional de Justiça, trouxe importante colaboração. 

Assim, após sucessivas reuniões realizadas ao longo do ano pela equipe de juízes assessores do extrajudicial desta 
Corregedoria Geral, chegou-se à redação ora apresentada da proposta de atualização do Capítulo XIII, do Tomo II, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, podendo-se destacar as seguintes alterações:

Na Seção I – Da Função Correicional: 
a) sem prejuízo dos princípios da continuidade, celeridade, qualidade, eficiência, regularidade, acrescentou-se o dever de 

urbanidade na prestação dos serviços notariais e de registro;
b) previsão expressa conferindo ao usuário dos serviços o acesso direto ao notário ou registrador;
c) atendimento específico das pessoas consideradas por lei vulneráveis ou hipossuficientes; e
d) disponibilização pela Corregedoria Geral de termo padrão de correição das serventias extrajudiciais que deverá, doravante, 

ser seguido pelos Juízes Corregedores Permanentes, uniformizando-se os trabalhos correicionais;


