
www.acasadoconcurseiro.com.br

Legislação Aplicada

Corregedoria Geral da Justiça - PE

Professor Giuliano Tamagno





www.acasadoconcurseiro.com.br 3

Legislação Aplicada

REGIMENTO INTERNO E NORMAS CORRELATAS CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA

PREÂMBULO

Art. 1º O Regimento Interno da Corregedoria 
Geral da Justiça consolida as regras já existentes, 
constantes de diversos provimentos e outros 
atos normativos, com a finalidade de esclarecer 
e orientar os juízes de direito, serventuários e 
funcionários da Justiça, bem como os notários 
e registradores, quanto à aplicação das leis no 
tocante aos serviços judiciais e extrajudiciais.

Art. 2º Para atender às peculiaridades locais, o 
juiz titular de vara ou comarca, ou o Juiz Diretor 
do Foro, poderão baixar normas complementa-
res, mediante portaria, com remessa de cópia à 
Corregedoria 

Geral da Justiça

LIVRO I 

DA CORREGEDORIA, SEUS ÓRGÃOS E 
ATIVIDADES

TÍTULO I
Composição E Funcionamento

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 3º A Corregedoria Geral da Justiça de Per-
nambuco, órgão de fiscalização disciplinar, con-
trole e orientação forense no território do Esta-
do, tem a sua sede na Capital, e é exercida pelo 

Desembargador Corregedor, nos termos do Có-
digo de Organização Judiciária do Estado, e des-
te Regimento.

Parágrafo único O Corregedor Geral ficará 
dispensado de suas funções junto aos ór-
gãos fracionários do Tribunal, participando 
dos julgamentos do Tribunal Pleno e da Cor-
te Especial apenas como vogal, assim como 
os demais componentes da Mesa Diretora.

Art. 4º O Corregedor Geral será auxiliado por 
Juízes de Direito, os quais exercerão as funções 
que lhes forem delegadas neste Regimento.

Art. 5º São ações próprias da Corregedoria:

I – orientar e fiscalizar os serviços judiciais 
em todo o Estado;

II – avaliar o desempenho dos juízes em es-
tágio probatório, para o fim de vitaliciamen-
to;

III – fiscalizar os ofícios de justiça e os cartó-
rios dos agentes dos serviços públicos dele-
gados;

IV – realizar correições em comarcas, varas 
ou ofícios de justiça;

V – editar provimentos para:

a) instruir autoridades judiciais;

b) instruir servidores de justiça e agentes 
dos serviços públicos delegados;

c) evitar irregularidades;

d) corrigir erros e coibir abusos, com ou sem 
cominação de pena.
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VI – realizar sindicâncias e processos admi-
nistrativos;

VII – aplicar as penas disciplinares comina-
das aos ilícitos administrativos, praticados 
por servidores sujeitos à ação da Correge-
doria;

VIII – responder a consultas a respeito da 
aplicação da Lei de Custas Judiciais, da Lei 
de Emolumentos dos Serviços Notariais e 
de Registros Públicos, e de outras normas 
pertinentes ao correto funcionamento do 
Poder Judiciário no 1º grau, quando formu-
ladas:

a) por servidores de justiça;

b) por agentes de serviços públicos delega-
dos;

c) por instituições públicas ou privadas.

Art. 6º Todo o serviço da Corregedoria Geral é 
isento de pagamento de taxas, custas e emolu-
mentos.

CAPÍTULO II
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTI-

ÇA

Art. 7º O Corregedor Geral será eleito na con-
formidade do disposto no Código de Organiza-
ção Judiciária.

Art. 8º Os atos do Corregedor Geral serão ex-
pressos:

a) por meio de despachos, ofícios ou porta-
rias, pelas quais ordene qualquer ato ou di-
ligência, imponha pena disciplinar ou man-
de extrair certidões para fundamentação de 
ação penal;

b) por meio de cotas marginais, em que faça 
simples advertência ou censura;

c) por meio de provimentos, para instruir 
autoridades judiciárias, serventuários, fun-
cionários e auxiliares de justiça, evitar ilega-

lidades, emendar erros e coibir abusos, com 
ou sem cominação.

Parágrafo único. Os provimentos que con-
tiverem instruções gerais serão publicados 
no Diário Oficial do Poder Judiciário do Es-
tado.

Art. 9º No exercício de suas funções, o Correge-
dor Geral expedirá os seguintes instrumentos 
normativos:

I – RESOLUÇÃO: ato de natureza geral, vi-
sando a consolidar normas atinentes à ma-
téria de sua competência, constantes no ar-
tigo 10 deste Regimento.

II – PROVIMENTO: ato de caráter normativo, 
com a finalidade de esclarecer e orientar a 
execução dos serviços judiciais e extrajudi-
ciais em geral. Quando for emanado no sen-
tido de alterar o Regimento Interno, deverá 
ser redigido de forma a indicar expressa-
mente a norma alterada, a fim de preservar 
a sistematização e a numeração existente;

III – PORTARIA: ato de natureza geral, visan-
do a aplicar, em casos concretos, os disposi-
tivos legais atinentes à atividade funcional 
dos magistrados, serventuários e funcioná-
rios da justiça;

IV – ATO EXECUTIVO: ato de natureza geral, 
visando a determinar providências concer-
nentes ao regime jurídico e à vida funcional 
do servidor da justiça;

V – CIRCULAR: instrumento em que se di-
vulga matéria normativa ou administrativa, 
para conhecimento geral;

VI – AVISO: instrumento para a divulgação 
de normas ou instruções, mediante publica-
ção no Diário Oficial do Poder Judiciário do 
Estado;

VII – ORDEM DE SERVIÇO: ato de providên-
cia interna, circunscrita ao plano adminis-
trativo da Corregedoria Geral da Justiça;

VIII – INSTRUÇÃO DE SERVIÇO: ato de cará-
ter complementar, com o objetivo de orien-
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tar a execução de serviço judiciário especí-
fico.

Seção I
DO CORREGEDOR GERAL

Art. 10. Compete ao Corregedor Geral da Justi-
ça:

I – baixar, com aprovação prévia do Con-
selho da Magistratura, salvo a hipótese de 
correição, provimentos relativos aos servi-
ços judiciários em geral;

II – elaborar, quando não estabelecidos em 
lei ou regulamento, os modelos de livros 
obrigatórios e facultativos dos cartórios e 
ofícios de justiça;

III – tomar conhecimento de representa-
ções e reclamações relativas aos serviços 
judiciários, determinando ou promovendo 
as diligências que se fizerem necessárias, 
encaminhando-as ao Procurador Geral da 
Justiça, ao Procurador Geral do Estado e 
ao Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, quando for o caso;

IV – apresentar ao Conselho da Magistratu-
ra, no primeiro semestre de cada ano, e ao 
final da gestão, relatório resumido das suas 
atividades e dos juízes corregedores auxilia-
res, mencionando as providências adotadas 
e sugerindo as que excederem à sua compe-
tência;

V – aplicar as penas disciplinares aos servi-
dores e funcionários da justiça;

VI – sugerir ao Conselho da Magistratura, 
de acordo com as necessidades do serviço, 
a criação de cargos;

VII – fazer publicar no Diário Oficial do Po-
der Judiciário do Estado, o nome do oficial 
substituto do tabelião, oficial de registro 
ou de protesto, ou escrivão da Capital, bem 
como exigir que isto se faça nos papéis, ca-
rimbos e placas dos respectivos cartórios e 
ofícios, até 30 (trinta) dias depois da indica-
ção pelos titulares efetivos nos mesmos;

VIII – elaborar o seu Regimento Interno e 
modificá-lo, quando necessário, sempre 
com a aprovação do Conselho da Magistra-
tura;

IX – aprovar os relatórios remetidos pelos 
juízes corregedores auxiliares;

X – propor ao Tribunal quaisquer medidas 
que reputar úteis à boa administração da 
justiça.

Art. 11. O Corregedor Geral, verificando ser ne-
cessário aos serviços da justiça a remoção de 
autoridades, serventuários ou funcionários su-
jeitos à correição, representará ao Presidente 
do Tribunal de Justiça.

Art. 12. Durante a correição, o Corregedor Geral 
poderá requisitar, de qualquer repartição pú-
blica, as informações e auxílios necessários ao 
bom desempenho dos seus deveres.

Art. 13. O Corregedor Geral apresentará ao 
Conselho da Magistratura um relatório dos tra-
balhos de correição, mencionando a abertura, 
o encerramento e todas as ocorrências, nos se-
guintes prazos:

I – anualmente, até o último dia útil do ca-
lendário forense, o referente à correição da 
comarca da Capital;

II – semestralmente, até 31 (trinta e um) de 
janeiro e 31 (trinta e um) de julho de cada 
ano, o relatório das correições realizadas no 
semestre anterior, nas demais comarcas do 
Estado.

Seção II
DO GABINETE DO CORREGEDOR

Art. 14. Integram o gabinete do Corregedor Ge-
ral da Justiça:

I – A Escrivania, com as seguintes atribui-
ções:

a) desenvolver as atividades necessárias ao 
funcionamento do gabinete do Corregedor 
Geral da Justiça;
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b) manter o controle dos processos e ex-
pedientes remetidos ao Corregedor dentro 
dos prazos legais;

c) elaborar correspondências, informações, 
relatórios e outros expedientes administra-
tivos e judiciários;

d) desenvolver outras atividades correlatas 
que lhes sejam delegadas pela autoridade 
competente.

II – A Unidade de Apoio Administrativo do 
Corregedor, com as seguintes atribuições:

a) desenvolver as rotinas administrativas do 
gabinete do Corregedor Geral da Justiça;

b) elaborar correspondências, informações 
e outros expedientes administrativos;

c) elaborar a resenha diária, remetendo-a 
para publicação no Diário Oficial do Poder 
Judiciário do Estado;

d) organizar e manter atualizado o cadastro 
de todos os magistrados, serventias judiciá-
rias, repartições públicas e autoridades em 
geral;

e) incumbir-se da requisição de material de 
expediente e permanente, serviços repro-
gráficos;

g) desenvolver outras atividades correlatas 
que lhe sejam delegadas pela autoridade 
competente.


