
PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

la Vara de Registros Públicos 
Portaria n." 13/2001 

PORTARIA N.o 13/2001 

o Dr. Venicio Antonio de Paula Salles, Juiz de Direito 
Titular da 1 a Vara de Registros Públicos, da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo e Corregedor 
Permanente, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei, 

Considerando a imperiosa necessidade de melhor 
aparelhar o Poder Judiciário com mecanismos procedimentais 
eficazes e eficientes para a concretização da tutela jurisdicional; 

Considerando que a disponibilização de informações 
patrimoniais junto às ações judiciais, pode alavancar sensível 
melhoria nos efeitos concretos das decisões judiciais, principalmente 
nas execuções e ações judiciais de cobrança de dívida constituída 
ou reconhecida em juízo; 

Considerando que os Cartórios de Registro de Imóveis da 
Capital, dispõe de setor centralizado que se encontra apto a dar 
respostas rápidas e precisas na localização e identificação de BENS 
IMÓVEIS existentes na Capital, mediante pesquisa nominal, o que 
pode abreviar o andamento das demandas judiciais (serviços já 
disponibilizados mas não utilizados com eficiência); 

Considerando, por fim, que invariavelmente os 
profissionais do Direito dão preferência para as informações 
compiladas e apresentadas diretamente nos autos judiciais; 

RESOLVE: 

1. - As artes de qualquer ação. poderão, nos próprios autos judiciais, 
requere~a pesquisa sobre a existência de patrimônio imobiliário da 
parte ,ad ersa ou de terceiro envolvido no feito. requerendo a vinda das 
reSpeêti\s CERTIDÓES IMOBILlARIAS; 
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2. 	 - Em sendo deferido este pedido de certidão pelo juiz do feito, a 
serventia judicial poderá expedir ofício dirigido à ARISP - Associação 
dos Registradores de Imóveis de São Paulo - Posto de Atendimento 
localizado no Fórum João Mendes Júnior, juntando o comprovante do 
pagamento dos emolumentos e postagem; 

§ 1° - Ao requerer a Certidão, o interessado poderá apresentar nos 
autos, petição dirigida à ARISP, em duas vias, ficando uma das vias 
retida nos autos judiciais e a segunda, encaminhada à ARISP, em 
substituição ao ofício judicial; 

3. 	 O interessado deverá fornecer, com o pedido de certidão imobiliária, o 
nome, número do CPF e do RG do investigado. Deverá, ademais, 
indicar os Cartórios Imobiliários e que devem proceder à busca; 

4. 	 - O recolhimento dos emolumentos, que deve ser feito junto ao 
Bradesco, agência 0200-3 (Agência Major Diogo), conta corrente 
69.030-9 em nome da ARISP - Assoe. Reg. Imob. de São Paulo: 

§1°. - O valor a ser recolhido deve corresponder a R$ 11,51 (onze 
reais e cinqüenta e um centavos) para cada certidão, que 
corresponde ao valor de R$ 10,81 da certidão, mais R$ 0,70 da 
postagem; 

§ 	2° - Para os pedidos de certidão junto a todos os cartórios 
imobiliários da Capital, os emolumentos corresponderão a R$ 
195,28 (cento e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos); 

5. 	- As certidões imobiliárias serão apresentadas pela ARISP junto à 
respectiva serventia judicial, no prazo máximo de oito (08) dias úteis. 

6. 	- Publique-se, registre-se e comunique-se à Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Venicio f,\nt nio de Paula Salles 
Juiz de Direitó Corregedor Permanente 
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POlH AHlA N." 13/200'·0 Dr. Vrl1ic!n fmtolllo de Pnuln Sallos1 Jui7. 
de Direito 1itulnr ri:] P Vnr n de Hr.gi'illo5 rYlhlicos, dn Cornarcn d:'l 
Capit:'ll uo [stndo de Sl\o "nulo e Cnrfc~,r.drH PefllH1I1p.nte, no uso 
de suas ntriuuiçôcs Icqnh f! IIn forll'" dn leI. COIIsiuel nndo a Impe
riosa necessidade de lIIelhor 1'I11nrell11ll o Poder JuuiciMio com 
fl1ecnf1I;,~nm plOcedirnrm!;tls Crir.I'IH'< P. ericlcllles pnrn n concret!, 
lnçl\o d:'! lute In Jurlsdir:loll:'1I;Comldrf :'I mIo que n dlsponlhilfmçf'lo 
de illforrnnç()es ptlttllllUl1illlsJullto ~s nçõesJ"dicinls, pode nlnvoll
em semlvel rncll10rln /lOS rreitm COflr.r etos dns dec!sôcsjudiclais, 
princlpnllllcnle fWS c)(ecuçôes e nçõr:!1) JucJltlnis do cohrnl1ço dr.? 
dlvldn cOllslltuld:1 oll IcCtmller.ldn cm jUlw;Consldcrando que 05 
Cmtôr los tle r~r~,I'i(1 o de 'Ill~ve') dn Cnpitnl, dispõe de selor te,,· 
tr nlllmlo que !ir. r.1lr.ontr:l npto ti (I;n ,csposlas rí1pldas e prcclsns 
na Im:alllnç:\o c, idenlifknç:lo do lJLNS IMÚV[lS c)(istcntc~ !la 
Cnpllnl, llled;;'1I1te pesquisa 1l0ll1illnf, () que poue nhrevlnr o nnda
fllCIl(O uns UCIl1t1lldtls Judiciais (scrviços j:1 disprmlbiliznuos mas 
I1no IItllilndos com e'iti~l1ciíl);COf1SidCf nlldo, por fim, que Invarla
vehmmte os profisslollnis do Direito d;'\o plefer~lldn pmA as Infor
IllAÇrmS cOl11pilmlns e npfeselltndns direttllllcntc nos nutos Juúl
clnis; H [ S O L V E :. As pm tcs de qunlquef flÇJ\O, poder no, l10S 

próprios autos judicinis, fcqucrCf n pesquiso sobre a exisl~/lda de 
IHllrhnóllio irl1obili~rio t!tI pmte nuvcrSIl ou do tcrcelro el1volvido 
no feito, n~queremlo n vim!" das rcspectivas CER11VOES IMOm
uAmAS; Em sendo defellúo este peuido de ce,tidAo pelo JU!l do 
feito, a servel1tln Judieinl poder ~ expedir oficio dirigido à AmSp . 
Assoclnçflo dos ncglstrndore~ de Imóveis de Sno pnulo - Posto de 
f\tendinlnlllo locnfilíH.lo 110 rÓ"'111 Jo;1o Mendes Júnior, JunlmllJo 
o comprovillllQ do pny;'llllento dos emolumentos e postagel1l;§ 1° 

http:locnfil�H.lo


- 1\0 requerer ~ Celtld~o. o Il1l~1 essrnlo poder rl nprnsni'll~r 1105 

nulos. pnllç~f) !Ih I~Jldrt 1'1 AmSp, ~m rlt,nr, vi;'!!;, fh::mdo ,,,,,:1 UrtS 
vlns retldn !lOS nulO!i Judlclilh c n :'f~qHII!I:1, cl1f::nrllil1hndrt 11 AmSp, 
nm !illhsti\trh;no no oficio IlIrlicinl; O llllr.r~)~nrlo dp.vp.II' fOllHlccr, 

com o pedido <In cmtid:hi hllohlli:\rin, {} llorllC, l1\itlU~r{) do CPf e 
úo nG do Illvp.~tl~J~H,I). Dever:1, ndf!ll1rtls, frldkm O!i em tóriO!; 11110
lJiIi~r/os c qtle dr:!vem proceder fllJtl5Cn;- U rr.collllIlH'!l1lo dos ClllO

Jumentos, fllI!:'! dovl'! !iC' feito JUllto no 111 ndc!ico, ngl"!llcln 07.00-3 
("U~l1cin Mnjor Dlo~J{)), COl1ln (fI,rl!lIlr. 6!J.OJO-g CIIIIlOI1W dn 
"HIS!' - I\s50c_ Ueq. Il11oh. dc S~() P:'IIIIO:91". - O vnlor n 5et rr.r:o
Ihido dcvf! corr rspol1der n ra l1.fJ 1 (ome renls r. cillqOp.lltn e lIIl1 

cen\~vos) p:uo cnd:1 cer!ldf.lo, qlle r.(lrrr~polldc no valor dn H$ 
10,01 dn ccrlldno, I"nl~ IH 0,10 tln p05tnqnll1;~ 7." - PllI nos pndidos 
de cerndno Junto :1 lodo.. os r.mhl,lo,; '"mhilll111os dn CnpHnl, m 
cmoltl!1lClltos COII nspol1deH\o n H~ H)!i,ZO (Ct:'l1to ~ 1l0V~l1tn e 

cinco rCílis e vinte! c oito Cr!IlI:1VO!l);- ,,~ r.mtidr)c~ Irllohl";1!1:1~ 
Se!~O opresp.l1tmlns pcln ÂHI:;P Junto fl r[!sl'cctivn c;ervclltln Jlldi· 
dnl, 110 JHn1.0 l11:hin1O dr! 0110 (On) dln" {Ur!!:..- Puhllque sc, rcUls
Ire-se c cOIllulllque-sc fi r:~JléHlíl COlleymlnrin eernl dn Justlçn. 
SAo Pnulo, 20 de flUVr.lllbl I) dI"! 100I.Vr!llir.io Antonio de Pnul., 5nl
le!i Jull dI"! Ohclto CorrcUr.do' l'clIlInI1CI1!c 
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