Portaria interna 3/2010, de 16 de julho de 2010.
Ementa: Estabelece regras para a utilização do acervo documental do Cartório.

SÉRGIO JACOMINO, Oficial do Qu into Registro de Imóveis da Capital de São Pau lo, nos termos
do ar!. 21 da Lei 8.935, de 1994,
Considerando, que os arqui vos do Ca rtório consti tuem -se em peça fund amental para a prova e
defesa de direitos relativos a tudo quanto se encontra registrado;
Considerando que o Cartório poderá ser obrigado a apresentar a ju ízo documentos e papeis
arquivados para t odos os fins de direito;
Considerando que o acervo do cartório se constitui de documentos públicos e privados que,
registrados, passam a integrar a categoria de documentos de caráter público, dele deve ndo o
Registrador dar cópia aut enticada, nos termos do art. 194 da Lei 6.015, de 1973;
Considerondo que o acervo deve se r tratado com o maior cui dado e responsabilidade.
Considerondo

as

notícias

de

extravio,

deslocamentos

indevidos,

perda

e

possíve l

comprometimen to da segurança dos documentos e papei s sob a nossa guarda,
Decide:
Art. 1º Nenhum livro, pape l, pasta, classificador ou qua lq uer documento poderá ser retirado
do arquivo sem o acompan hamento direto da funcioná ri a VÂNIA

QUEIRÓZ, ou quem a

substituir.
Parágrafo primei ro. Have ndo necessidade de retirada do documento do arquivo, deverá ser
preenchido o formu lário que está à disposição do re qu isitante no próprio arquivo .

°

requi sitant e deverá assinar a reti rada e devolver o documento imediatamente após a sua
utilização.
Parágrafo segundo. O formulário pad rão fica fazendo parte integra nte desta Porta ri a.
Art. 2º Nenhum documento poderá ser consultado, com pulsado ou manuseado fora das
dependências do arquivo.
Art . 3º O fato de extravio, danificação ou destruição de documentos se rá apurado por meio de
procedimento administ rativo, sujeitando-se, o respon sáve l, às consequências administrativas e
penais cabíveis.
São

pa~,

16 de ' lho de 2010.
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