
MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestaçoo jurisdicional, por meio
do controle, orientaçoo e fiscalizaçõo dos serviços judiciais de 10 Gra

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgoo acessível, éti o e
eficiente na realizaçoo de suas atividades. C7 /i.,{.. O

CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
RONDÔNIA

-, ,\ /
ATA DE CORREIÇAO ORDINARIA REALIZADA NO 1° OFICIO DE REGISTRO ,CIVI AS

PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNiCíPIO E COMARCA DE
CACOAL.

Processo Eletrônico n. 0003653-64.2015.8.22.1111. Aos dois dias do mês de fevereiro de

dois mil e quinze, no 1° Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas

do Municipio e Comarca de Cacoal, localizado na Av. Dois de Junho, n. 2640, Cacoal, presente

o delegatário Sr. José Hamilton Beleti, o MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria Áureo Virgilio

Queiroz, a MM. Juíza Corregedora Emy Karla Yamamoto Roque, auxiliando-os os servidores

Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos Kluska, André de Souza Coelho e Delano Melo

do Lago procedeu-se á Correição Ordinária, designada pela Portaria n. 21/2015-CGJ,

publicada no DJE n. 013 de 21/01/2015. A última correição ordinária realizada pelo Juízo

Corregedor Permanente ocorreu em 06/08/2013, cujos trabalhos foram realizados pela Dra.

Emy Karla Yamamoto Roque. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA - A Serventia de Tabelionato

de Notas do Município e Comarca de Cacoal foi delegada em caráter privado ao Sr. José

Hamilton Beleti, por meio do Ato n. 018/1991, publicado no Diário da Justiça n. 169 em 19 de

setembro de 1991. Em decorrência da publicação da Lei 2.771/2012, os serviços extrajudiciais

do Estado de Rondônia foram reestruturados, e, em razão do exercicio do direito de opção, foi

acumulado ao Serviço de Tabelionato de Notas, o Oficio de Registro Civil das Pessoas

Naturais, que passou a denominar-se 10 Oficío de Registro Civil das Pessoas Naturais e

Tabelionato de Notas do Município e Comarca de Cacoal, cujo delegatário responde pelos

serviços em caráter privado, conforme consta da Resolução n. 014/2012-PR, publicada no DJE

n. 139/2012, de 31 de julho de 2012. Dado inicio aos trabalhos, foram examinados, por
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amostragem, os livros, autos e papéis da serventía, constando-se o seguinte: 1 :

ADMINISTRAÇÃO E ASPECTOS GERAIS - O horário que estava vigente antes da correição

para atendimento ao público era o seguinte das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas,

em desacordo com o art. 119, S 2°, das DGE. O delegatárío após ser informado sobre a

irregularidade do horário providenciou a alteração deste para o seguinte das 08:00 às 15:00

horas. Os serviços foram desenvolvidos sem interrupção das atividades durante a correição. As

instalações fisicas oferecem condições adequadas de acesso ao público, higiene e segurança

para os arquivos, livros e documentos, correspondendo às exigências de qualidade,
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continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e

segurança, atendendo o disposto no art. 5° das DGE c/c art. 4°, da Lei 8.935/94. Os móveis,

utensílios, máquinas e equipamentos são adequados para a prestação dos serviços, de acordo

com o art. 107, 111, das DGE. Há espaço com cadeiras de espera para os usuários, enquanto

aguardam atendimento. É utilizado sistema de fichas ou senhas para atendimento aos usuários

com numeração adequada ao atendimento preferencial, de acordo com o art. 109, das DGE c/c

com art. 4° da lei 8.935/94. São mantidas à disposição dos usuários e interessados para

consultas relacionadas aos serviços prestados as seguintes edições atualizadas: Constituição

da República Federativa do Brasil; Constituição do Estado: Código Civil Brasileiro; Lei dos

Registros Públicos - Lei nO6.015, de 31 de dezembro de 1973; Lei dos notários e registradores

- Lei nO8.935, de 18 de novembro de 1994; Diretrizes e Normas da Corregedoria-Geral da

Justiça, atendendo o disposto no art. 111 das DGE. A unidade possui o Livro de Visitas e

Correições, de acordo com o art. 120, das DGE. A unidade possui o Livro Caixa para Registro

Diário das entradas e saidas ocorridas, nos moldes definidos pela Corregedoria-Geral da

Justiça, em conformidade ao art. 120, IV, das DGE. Entretanto, constatou-se que o Livro Caixa

referente ao periodo de Agosto-2013 a Dezembro-2013 não foi encaminhado ao Juizo

Corregedor Permanente. Os atos normativos e decisões da Corregedoria-Geral da Justiça e da

Corregedoria Permanente são arquivados em classificador próprio, de acordo com o art. 125, I,

das DGE. Os funcionários são devidamente registrados conforme normas trabalhistas, de

acordo com o art. 12, das DGE. Verificou-se, por meio do livro de registros de empregados e

contracheques que há os seguintes funcionários registrados na CEI do responsável: 1)

Dalcionir Beleti (Oficiala Substituta): 2) José Hamílton Beleti Júnior (Oficial Substituto); 3)

Jeanine Danuta Beleti Nascimento (Escrevente Autorizada): 4) Pollyanna de Souza Silva

(Escrevente Autorizada): 5) Raylianne Cristina Moura de Toledo (Escrevente Autorizada): 6)

Mõnica Regina Anklam Teichmann (Escrevente Autorizada); 7) Shelley Mieko Romio Borges

(Escrevente Autorizada); 8) Thécio Loures Oliveira Carvalho (Auxiliar Escrevente); 9) Dalcilene

Filetti (Auxiliar de Cartório); 10) Eduardo Nascimento Eugênio (Auxiliar de Cartório); 11) Pedro

Roberto Furtado de Oliveira (Auxiliar de Cartório); 12) Dhuliene Gonçalves de Oliveira Vieira

(Auxiliar de Cartório): 13) Karoline Tayane Fernandes Santos (Auxiliar de Cartório); 14) Igor

Mendonça Lima (Auxiliar de Cartório); 15) Dayane Thais dos Santos (Auxiliar de Cartório); 16)
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Maicon Miller Couto de Sousa (Auxiliar de Cartório); 17)Edneia da Silva Gomes (Auxiliar de

Cartório); 18) Karen Tavares Leite (Auxiliar de Cartório); 19) Raphaela Tays Fernandes Santos

(Recepcionista); 20) Aparecida Rodrigues Maciel (Zeladora). O pagamento do salário e outras

vantagens de seus prepostos é realizado via folha de pagamento. As portarias de nomeações

ou destituição de funções de seus prepostos são feitas e encaminhadas a Corregedoria-Geral

e ao Juiz Corregedor Permanente, de acordo com o art. 10, 99 2° e 3°, das DGE. O cartório

mantém procedimento de back-up ou cópia de segurança para seus arquivos informatizados,

de modo a proteger os seus registros contra possiveis sinistros ou acidentes, nos termos do

art. 41 da Lei 8.935/94 c/c com o art. 117 das DGE. Existe cópia de segurança de seus

registros em local diverso do da sede da unidade do serviço, nos termos do art. 118, parágrafo

único das DGE. As Guias do imposto de renda recolhido por meio do carnê leão, as guias do

imposto sobre a renda retido na fonte (folha de pagamento). as guias do Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS, as guias de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de

Seguridade Social, as guias do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN, não são

arquivadas em classificador próprio em desacordo com o art. 125, VII, VIII e X das DGE. O

delegatário recolhe mensalmente o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza a partir de

março de 2014 sobre a receita líquida. Entretanto, a legislação municipal determina que para o

estabelecimento da base de cálculo do referido tributo será considerada a receita bruta da

serventia (emolumentos e ressarcimento de atos gratuitos), nos termos do art. 13 da Lei

Municipal n. 1.584/PMC/03. O titular da serventia efetua regularmente o pagamento do

parcelamento correspondente ao periodo de 2007 a 2011, junto ao ente municipal oriundo da

execução fiscal n. 0011641-24.2013.8.22. Quanto ao periodo de 2012 a 2013 não foram

identificadas as guias de pagamento. Não existe arquivo das certidões negativa de tributos

federais, contrariando o disposto no disposto no inciso 11, art. 1° do Decreto nO 6.106 e

Provimento N° 34/2013-CNJ. Por outro lado, o titular da serventia apresentou a certidão de

regularidade do FGTS. O responsável faz comunicação ao Juiza Corregedora Permanente dos

nomes dos substitutos e dos escreventes autorizados, nos termos do art. 10, 9 3°, das DGE.

São lançadas separadamente no livro Diário Auxiliar, de forma individualizada, as receitas

oriundas da prestação dos serviços de diferentes especialidades, nos termos do artigo 6° 93°,

do Provimento 34 do CNJ. Constataram-se lançamentos de algumas despesas no Livro de
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Registro Diário Auxiliar do SIGEXTRA de forma incompleta (honorários contábeis, impostos

INSS, ISS e IR, energia, aluguel e material de consumo) com ausência do mês de competência

do respectivo dispêndio e número da nota fiscal, por exemplo: lançamento correspondente ao

mês de setembro/2014 fls. 203, (10 n. 133052); fls. 26, (10 n. 133051), (ID n. 132881), (10 n.

133057); fls. 923 (10 n. 135984) e (10 n. 132902). Despesas lançadas no livro caixa no mês de

dezembro/2014 fls. 688, (10 n. 152229), (10 n. 152228), (10 n. 152227), (10 n. 152218), em

desacordo com o art.6° do Provimento nO 34/2013-CNJ ele e artigo 131, S1° das OGE. São

lançadas no Livro de Registro Diário Auxiliar somente as despesas relacionadas à serventia

extrajudicial, de acordo com o artigo 10° do Provimento 34 do CNJ. As despesas do livro caixa

são arquivadas em ordem cronológica e de data de lançamento, de acordo com o artigo 131, S

3° das OGE. Existe o arquivo das despesas com a manutenção ordinária da prestação do

serviço pelo perlodo minlmo de cinco anos, de acordo com o artigo 10°, S 3° do Provimento 34

do CNJ c/c artigo 131 das OGE. O delegatário procede à inserção das despesas em formato

POF no SIGEXTRA. 2 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Livro em uso: a) Livro

"A" - registro de nascimento, A-192, fI. 035, nos termos do art. 571, Inciso I das Diretrizes

Gerais Extrajudiciais - OGE; b) Livro "B" - registro de casamento, B-79, fI.140, nos termos do

art. 571, inciso 11das OGE, c) Livro "B" - Auxiliar registro de casamento, BAux-031, fi. 028, nos

termos do art. 571, Inciso 111das OGE; d) Livro "C" - registro de óbito, C-032, fI. 164, nos

termos do art. 571, inciso IV das OGE, e) Livro "C Auxiliar" - registro de natimorto, CAux-005, fI.

005, nos termos do art. 571, Inciso V das DGE; f) Livro "O" - registro de proclamas, 0-057, fI.

008, nos termos do art. 571, Inciso VI das OGE e g) Livro "E" -Inscrições dos Demais Atos

Relativos ao Estado Civil, E-012, fI. 035. A serventia mantém aviso contendo o número de

telefone e local onde poderá ser encontrado o responsável nos dias de plantão, sendo afixado ~

em local vlslvel, na parte externa da serventia, a fim de prestar atendimento imediato em \j'

situações urgentes, nos termos do artigo 119 c/c com o artigo 543, S 3°, ambos das DGE. As

Declarações de Nascidos Vivos contém o número do registro e a data em que o ato foi

praticado e são arquivadas em ordem cronológica, nos termos do artigo 575, incisos VII, das

DGE. As Declarações de Óbito contém o número do registro e a data em que o ato foi

praticado e seu arquivamento é feito em ordem cronológica, de acordo com o artigo 575, inciso

IV, das OGE. É utilizada a ferramenta da Central de Serviços Eletrõnicos Compartilhados da
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ARPEN/SP, para operacionalizar o sistema interligado das Unidades criadas nos termos do

artigo 3° do Provimento nO 13/2010-CNJ, nos termos do Parágrafo Único do artigo 721, das

DGE. Existe classificador específico para o arquivamento de mandados e outros documentos a

serem cumpridos, de acordo com o artigo 575, 111, das DGE. São remetidos comunicado á

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente aos nascimentos,

casamentos e óbitos, dentro dos primeiros 8 (oito) dias dos meses de janeiro, abril, julho e

outubro de cada ano, de acordo com o artigo 49 e 9 1° da Lei nO6.015/73 c/c o artigo 592 das

DGE. Regularmente são efetuados os comunicados á Circunscrição de Recrutamento Militar

correspondente, os óbitos de sexo masculino, entre 17 e 45 anos de idade, nos termos do

artigo 592, 9 10, das DGE. Mensalmente são informados ao Instituto de Previdência Social, os

óbitos ocorridos, até o dia 10 do mês subsequente, nos termos do artigo 592, 93°, das DGE. O

envio do comunicado ao Juiz Eleitoral da Zona em que está situada a Unidade de SeNiço é

encaminhado até o dia 15 de cada mês, em conformidade com o artigo 592, 9 20, das DGE. Os

Livros A-190, A-191, B-078, B-Aux-030, C-030, C-031 , C-Aux-004, E-010, D-056 e E-011, de

folhas soltas, não foram encadernados imediatamente após o seu encerramento como

determina o 95° do artigo 112 das DGE. 3 - TABELIONATO DE NOTAS. Livros em Uso: a)

Livro de Escrituras n. E-270 , fI. n. 095; b) Livro de Procurações n. P-532, fI. 146 e c) Livro de

Substabelecimento de Procurações n. S-41 , fi. 142. Os livros contêm 200 (duzentas) folhas

com o termo de abertura e de encerramento constando o número de folhas, o fim a que se

destinam e a declaração de que as folhas se encontram numeradas e rubricadas, com local e

data, nos termos do art. 327, das DGE. É remetido, quinzenalmente, ao Colégio Notarial do

Brasil - Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de SeNiços Eletrõnicos

Compartilhados - CENSEC, relação dos nomes constantes dos testamentos lavrados em seus

livros e respectivas revogações, bem como dos instrumentos de aprovação de testamentos

cerrados, ou informação negativa da prática de qualquer um desses atos, nos termos do art.

508, das DGE. São controlados os atos de reconhecimento de firma como autêntica nos casos

de alienação de veículos, sendo indispensável à presença do alienante, munido de identidade

e CPF, elementos referentes à data do ato lavrado, o número do RENAVAN do veículo

alienado e o nome completo e CPF do vendedor e, ainda, o nome do escrevente que praticou o

ato, além do selo utilizado para o ato, nos termos do 91° do art. 528, das DGE. O responsável
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comunica á Receita Federal do Brasil, mediante preenchimento da Declaração sobre Operação

Imobiliária - DOI, as aquisições ou alienações de imóveis, com observação do estabelecido em

regramento próprio e, particularmente, nas instruções normativas da RFB, nos termos do art.

374, das DGE. O tabelião encaminha para Junta Comercial, cópia do instrumento de

procuração outorgando poderes de administração, de gerência dos negócios, ou de

movimentação de conta corrente vinculada de empresa individual de responsabilidade limitada,

de sociedade empresarial, de sociedade simples, ou de cooperativa, de acordo com o

Provimento 42/2014 CNJ. As escrituras para sua validade e solenidade, contêm a data do ato

com indicação do local, dia, mês e ano, nos termos do art. 215, 9 1°, I, Código Civil, c/c com a

letra a do art. 346, das DGE. Nos atos notariais que tiveram por objeto alienação de imóveis,

constam do respectivo documento a expressão "EMITIDA A DOI", nos termos do art. 375, das

DGE. As folhas utilizadas deverão ser guardadas em pasta própria, correspondente ao livro a

que pertençam, até a encadernação definitiva, porém as folhas 004 a 009 do livro E-270 e

folhas 122 a 124, do livro E-264, não foram encontradas pela equipe correicional nas pastas

correspondentes, em desacordo com o 93°, do artigo 112, das DGE. É feita menção no corpo

do instrumento do ato notarial do número da pasta e a folha em que foi arquivado o documento

referido, com remissões reciprocas, nos termos do art. 345, das DGE. Constatou no livro de

Escritura Pública n. 263-E, folha 58 anotação á lápis, porém na hipótese de alteração de

dados, a partir da análise dos documentos que instruem o ato, e desde que não afetem a

substãncia do mesmo, admitir-se-á a ressalva formal, pelo delegatário; que por ela responderá,

vedada rasuras ou emendas, de acordo com o inciso IV do artigo 113 c/c artigo 114, das DGE.

Nas Escrituras Pública dos Livros: E-261 , fl. 195, E-269, fls. 003, 009, 060; E-270, fI. 25, não foi

observado pelo delegatário que, na ausência de assinatura de qualquer das partes, por 7 (sete)

dias, a contar da elaboração da escritura, deveria ter sido declarado incompleta, consignando

as assinaturas faltantes, contrariando o disposto no artigo 376, das DGE. Foi determinado no

decorrer da correição que procedesse a declaração em todas as escrituras que apresentava

ausências de assinaturas tornando-as incompleta de acordo com o determinado in-loco. No

Livro de Escritura Pública n. 269, folhas 10/12, lavrada em 26/12/2014 e Livro 270, tis 38/40,

58/66, 71/76 e 82/84, não constava a assinatura de uma das partes. Porém, desrespeitando o

art. 376 das DGE, o Tabelião colheu, nesta data, a assinatura dos falantes. Apurou-se que,
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relativamente a estes atos notariais, não foi mencionado ao lado da assinatura do Tabelião, a

data e hora do lançamento, contrariando ainda o art. 334, S2°, das DGE. Verificaram-se alguns

atos sem a devida assinatura do tabelião, ex: Livros de Escritura Pública n. E-261, fls 74, 150;

E-262, fls 147; E-263, fls 117, 148, E-264, fls 144, 145; E-265, fls 44; E-267, tis 94,108; E-268,

fls 173: E-269, tis 36, 39, 42, 45, 48, 55, 66, 69, 139, 142, 179; E-270, fls 70, contrariando o

disposto no artigo 162, das DGE. Os livros de Procuração n. 522 a 531 e de Escritura Pública

n. 260 a 269, encontra-se encerrados, porém não encadernados, contrariando o disposto no

S5° do artigo 112 das DGE. 4 • FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, SELOS E

REMESSAS DE DADOS. As escrituras de venda e compra e cessão consubstanciam dois

negócios jurídicos, com o cessionário e o adquirente pagando as despesas integrais de cada

negócio, nos termos da 11" Nota Explicativa da Tabela 11, do Provimento n. 0027/2013-CG.

Para fins de cobrança de emolumentos, custas e selo nas escrituras de inventários e partilhas,

considera-se como base de cálculo, o valor da meação ou fração ideal inventariada/partilhada,

excluindo-se a meação do cônjuge sobrevivente, nos termos da 12" Nota Explicativa da Tabela

11, do Provimento n. 0027/2013-CG. Nas escrituras públicas de divórcio, quando há bens a

partilhar, a base de cálculo é a soma da totalidade dos bens partilhados, aplicando-se a regra

da escritura com valor declarado, prevista no Código 205, "b", da Tabela 11. Quando não há

bens a partilhar aplica-se a regra da escritura sem valor declarado, conforme Código 205, "a",

da mesma tabela, nos termos da 16" Nota Explicativa da Tabela 11, do Provimento n.

0027/2013-CG. No reconhecimento de firma é inserido um selo para cada firma reconhecida,

nos termos da alínea a, inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas autenticações de documento é

inserido um selo para cada documento objeto da autenticação, nos termos da alínea b, inc. 11,

do art. 170 das DGE. Quando o documento original conta com mais de uma folha, os selos são 1
inseridos em cada página dele fotocopiada, e na folha que contiver cópias de documentos

como identidade, CPF ou titulo de eleitor, é observada a inserção de um selo para cada

documento, nos termos da alínea c, inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas procurações e

substabelecimentos é inserido o selo no respectivo traslado, com remissão do número do selo

no ato lavrado, nos termos da alínea e, inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas escrituras é inserido o

selo no respectivo traslado, com remissão do número do selo no ato lavrado, nos termos da

alínea f, inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas diligências o selo é inserido na certidão de diligência
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elaborada pelo registrador, às margens do documento que originou o pedido, nos termos da

alinea r, inc. 11, do art. 170 das DGE. É observado o valor dos emolumentos fixados para a

prática dos atos, nos termos do art. 22, VIII, das DGE. A tabela de emolumentos e custas

vigente está afixada em local bem visivel e franqueada ao público, nos moldes do Provimento

nO022/2014-CG e do disposto no art. 138 das DGE c/c o art. 4°, da Lei Federal nO10.169/2000.

É disponibilizado cartaz sobre a gratuidade nos termos do art. 174 das DGE c/c o art. 30, S 3°_
C, da Lei Federal nO6.015/1973. Foi afixado cartaz correspondente à consulta do selo digital de

fiscalização, os quais estão afixados em local visivel e de fácil leitura e acesso ao público, nos

termos do art. 158 das DGE. Os recolhimentos das custas são realizados por meio dos boletos

bancários disponibilizados no SIGEXTRA, em cumprimento ao estabelecido no Oficio Circular

n. 078/2013-DECOR/CG. As custas devidas ao FUJU são recolhidas em boleto bancário único,

de acordo com a totalidade dos atos praticados, nos termos do S 1°, art. 144 das DGE. Os

recolhimentos de custas são feitos até o final do expediente bancário do dia útil imediatamente

subsequente, nos termos do S 2°, art. 144 das DGE. Entretanto, verificou-se falta de

recolhimento de custas dos movimentos do periodo de 26/06/2014 a 10/07/2014. Ocorre que o

delegatário fora vitima de estelionatários que desviaram os pagamentos dos boletos para conta

de terceiros. No entanto, efetuou o recolhimento das custas pendentes imediatamente ao ser

indagado, no montante de R$ 27.479,69, já somados os acréscimos legais, saneando a

irregularidade. No caso de atraso os recolhimentos são acrescidos de atualizações monetárias

e juros, nos termos do S 3°, art. 144 das DGE c/c o Provimento n. 016/201 O-CG. É observado o

valor minimo de R$ 200,00, nos recolhimentos diários das custas, nos termos do S 4°, art. 144
das DGE. O movimento diário quando inferior ao minimo estabelecido está sendo acumulado

com o recolhimento dos dias subsequentes, nos termos do disposto no S 5°, art. 144 das DGE.

As custas pertinentes ao movimento de encerramento do mês são recolhidas independente do

valor das custas, no primeiro dia útil do mês subsequente, nos termos do S 6°, art. 144 das

DGE. É considerado o maior valor atribuido ao bem para efeito dos cálculos de emolumentos e

custas, nos termos do parágrafo único do art. 141 das DGE. É emitido recibo para todo ato

praticado, nos termos do art. 137 das DGE ele o art. 6°, Lei Federal n. 10.169/2000. Os recibos

discriminam os valores pagos a titulo de emolumentos, custas e selos, nos termos do art. 137

das DGE. Nos recibos emitidos consta a remissão da numeração dos selos utilizados, em
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obediência ao disposto na parte final do art. 137 clc o art. 170 das DGE. Os recibos são

emitidos em sequência numérica e arquivados em ordem cronológica e numérica, em

consonância ao que dispõe o S 1°, do art. 137 das DGE. A cópia dos recibos e dos

contrarrecibos são mantidos arquivados pelo prazo de cinco anos, nos termos do disposto no S
2°, art. 137 das DGE. Para os recibos arquivados em meio digital (digitalizados), existe a

disponibilização de ferramenta eletrõnica de busca (indexador) dos recibos por número, data e

nome do interessado que realizou o pagamento, com os requisitos previstos no S 1° do art.

122, das DGE, nos termos do S 3°, do art. 137 das DGE. Os atos praticados na serventia são

informados á Corregedoria-Geral da Justiça, diariamente, por meio do Sistema de Informações

Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, nos termos do art. 126 das DGE. A remessa das

informações para inserção no banco de dados do SIGEXTRA ocorre de forma diária, até o dia

útil imediatamente subsequente ao da prática dos atos, nos termos do S 1° do art. 126 das

DGE. Os dados enviados são alterados mediante solicitação escrita, encaminhada á

Corregedoria-Geral da Justiça com a respectiva justificativa, nos termos do S 2° do art. 126 das
DGE. A serventia utiliza aplicativo próprio para a prática dos atos e está exportando as

informações diárias, através de arquivo em formato XML, no leiaute definido pela

Coordenadoria de Informática do Tribunal de Justiça de Rondônia, de forma que os dados

repassados assumam formatação e caracteristicas idênticas aos atos lançados manualmente

no SIGEXTRA, nos termos do S 3° do art. 126 das DGE. Constam ao final do ato praticado, o

valor dos emolumentos, custas e selos e a soma dos mesmos, além do respectivo selo de

fiscalização, nos termos do art. 143 das DGE. Entretanto, verificamos em algumas procurações

que não consta a somatória da cotarrecibo, como por exemplo: procuração lavrada à fi 180,
selo Digital Notas C5ABF29225; procuração lavrada á fI. 100, selo Digital Notas C5ABF27546;

procuração lavrada fI. 97, selo Digital Notas C5ABF27497, todas do Livro 527-P; e, procuração

lavrada á fI. 01, selo Digital Notas C5ABG20239; procuração lavrada á fI. 016, selo Digital

Notas C5ABG20533; procuração lavrada á fi. 084, selo Digital Notas C5ABG22600, todas do

Livro 528-P. Nos atos gratuitos estão sendo aplicados selos isentos sem ônus aos usuários,

anotando a expressão ISENTO DE EMOLUMENTOS, CUSTAS E SELO no lugar reservado a

cotarrecibo nos termos do art. 175 das DGE. Nos autos de habilitação de casamento estão

sendo margeados, sempre, na certidão de habilitação os valores dos emolumentos, custas e
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selos, bem como a numeração do selo de fiscalização nos termos do art. 662 das DGE. Nos

carimbos e/ou etiquetas dos atos de reconhecimentos de firmas e autenticações de

documentos, consta o valor dos emolumentos, custas e selo e a soma dos mesmos, nos

termos do art. 143 das DGE. Há a impressão no documento entregue ao usuário, da

expressão: "Consulte a autenticidade em www.tjro.jus.br/consultaselol... nos termos do S 2° do
art. 155 das DGE. Os selos de fiscalização são utilizados sequencialmente, nos termos do art.

168 das DGE. A numeração do selo é incluida no corpo dos atos praticados, nos termos do art.

170 das DGE. A quantidade de selos existente na serventia é suficiente para atender ao

estoque minimo semanal de atos, nos termos do S 3°, art. 164 das DGE. No caso de impressão
em etiqueta autoadesiva, é lançado sobre parte dela o carimbo da serventia e a rubrica de

quem praticou o ato, zelando para que o carimbo não torne ilegivel a numeração do selo digital

de fiscalização utilizado, nos termos do art. 154 das DGE. Quando possivel, o selo digital de

fiscalização está sendo inserido na margem direita do ato praticado, nos termos do art. 155 das

DGE. São observadas as normas que dispõem sobre a prática de atos gratuitos, nos termos do

art. 171 das DGE c/c o art. 39, inc. VI, da Lei Federal 8.935/1994. Os mandados para registros,

averbações, anotações, cancelamentos e atos similares, possuem instruções que garantem a

gratuidade, nos termos da alínea "f', art. 67, Capo 11, das Diretrizes Judiciais. Não está sendo

cobrado o valor da habilitação, previsto no Código 101, "a", da Tabela I, do registro do

casamento, bem como da primeira certidão relativa a tais atos, para os nubentes

reconhecidamente pobres, nos termos da 1a Nota Explicativa da Tabela I, do Provimento n.

0027/2013-CG. A celebração do casamento é gratuita quando realizada na sede do cartório, no

horário de expediente normal, prevista no Código 101, "h.1", da Tabela I, independentemente t
da condição econômica dos nubentes, nos termos da 2a Nota Explicativa da Tabela I, do

Provimento n. 0027/2013-CG. Os atos praticados em favor de qualquer interessado nos

processos relativos á criança e ao adolescente oriundo dos juizos da infãncia e da juventude

são gratuitos (art. 10, inc. I, da Lei n. 2.936/2012), nos termos da 4a Nota Explicativa da Tabela

I, do Provimento n. 0027/2013-CG. A declaração de paternidade voluntária é colhida no termo

instituido pelo Provimento n. 016/2012-CNJ, sem qualquer custo para o declarante que afirma

sua pobreza, inclusive em relação a todos os atos subsequentes, nos termos da 5a Nota

Explicativa da Tabela I, do Provimento n. 0027/2013-CG. O registro de nascimento e de óbito,
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inclusive as primeiras certidões relativas a tais atos, são gratuitos independentemente da

condição econõmica dos interessados, nos termos da 6" Nota Explicativa da Tabela I, do

Provimento n. 0027/2013-CG. De acordo com a redação dos artigos 9° e 10, inciso I, do Código

Civil de 2002, que revogou a exigência de registro das sentenças de divórcio e separação no

Livro E, faz-se apenas a averbação do ato no oficio de registro civil onde foi registrado o

casamento, nos termos do Provimento n. 013/2012-CG. No processo de habilitação está sendo

inserido um selo na certidão de habilitação de casamento correspondente ao respectivo

processo, nos termos da alinea a, inc. I, do art. 170 das DGE. Ao oficial registrador (dentro, fora

do horário de expediente ou fora da sede) o selo é inserido no assento lavrado no livro, com

remissão na certidão de celebração lavrada às margens dos respectivos autos, ou vice-versa,

nos termos da alínea g, inc. I, do art. 170 das DGE. Ao Juiz de Paz (dentro, fora do horário de

expediente ou fora da sede) o selo é inserido no assento lavrado no livro, com remissão na

certidão de celebração lavrada às margens dos respectivos autos, ou vice-versa, nos termos

da alinea h, inc. I, do art. 170 das DGE. No registro de nascimento ou óbito, incluindo traslado e

certidão o selo é inserido na respectiva certidão, do tipo isento, com remissão do número do

selo correspondente no assento, nos termos da alinea i, inc. I, do art. 170 das DGE. Na

retificação de nascimento, casamento e óbito o selo é inserido no documento que originou a

retificação, por meio de certidão de cumprimento de retificação, com remissão do número do

selo no ato, nos termos da alinea j, inc. I, do art. 170 das DGE. O selo é inserido no documento
que originou o ato. Se gratuito, o selo é do tipo Isento, fazendo-se remissão no respectivo

registro do número do selo, nos termos da alinea k, inc. I, do art. 170 das DGE. Nos

ressarcimento de registros em geral, averbações e certidões por ordem judicial decorrente de

concessão de assistência judiciária, no âmbito de registro civil; por requisição de órgãos

públicos para instrução de processos de interesse público; e em favor de pessoas

reconhecidamente pobres o selo é inserido no documento que originou o registro. Por se tratar

de ato gratuito, o selo é do tipo Isento, fazendo-se remissão do número do selo no respectivo

ato, nos termos da alinea I, inc. I, do art. 170 das DGE. Na certidão o selo é inserido na

respectiva certidão, e havendo mais de uma folha, é aposto o selo na assinatura do

responsável, nos termos da alinea m, inc. I, do art. 170 das DGE. Na averbação em geral o

selo é inserido no documento que originou o respectivo ato, com remissão do número do selo
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na averbação realizada, nos termos da alinea n, inc. I, do art. 170 das DGE. Nas diligências

(urbana ou rural) o selo é afixado na certidão de diligência elaborada, às margens do

documento que a originou, nos termos da alínea p, inc. I, do art. 170 das DGE. 5 _

DETERMINAÇÕES - Diante do que foi apontado na presente Ata, constata-se que o

Delegatàrio precisa implementar melhorias, razão porque determinamos que sejam tomadas as

seguintes providências: 5.1 (ADM) - Afixar imediatamente o novo horário de funcionamento ao

público na fachada da serventia, possibilitando maior publicidade aos usuários dos serviços,

conforme disposto no artigo 119, 32°, das DGE. 5.2 (ADM) - Encaminhar ao Juizo Corregedor

Permanente o Livro Caixa (referente ao periodo de Agosto/2013 a Dezembro/2013) até 13 de

fevereiro de 2015 para visto, por meio de midia digital, sendo que, doravante, deverá ser

encaminhado anualmente até o dia 10 de Fevereiro de cada ano, nos termos do artigo 13, do

Provimento n. 34/CNJ e Provimento n. 20/2014-CG. 5.3 (ADM) - Arquivar as Guias do imposto

de renda recolhido por meio do carnê-Ieão, as guias do imposto sobre a renda retido na fonte

(folha de pagamento), as guias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, as guias

de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguridade Social, as guias do Imposto

Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN de forma individual em pasta própria de acordo

com o artigo 125, VII, VIII e X das DGE. 5.4 (ADM) - Apresentar comprovante de pagamento

complementar do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza dos meses de

Novembro/2014, Dezembro/2014 e Janeiro/2015, com base na Lei Complementar Municipal nO

1. 584/PMC/03. Relativamente ao período de março/2014 a setembro /2014, deverão ser

apresentadas as guias de pagamento complementar do ISSQN ou respectivo parcelamento

para análise e posterior deliberação. Quanto ao periodo de janeiro de 2012 a fevereiro de

2014, deverão ser apresentadas as guias de pagamento integral do ISSQN ou respectivo

parcelamento para análise e posterior deliberação. 5.5 (ADM) - Apresentar e arquivar a

certidão negativa de tributos federais do delegatário, conforme o disposto no disposto no inciso

11, art. 1° do Decreto nO6.106/2007 e Provimento N° 34/2013-CNJ. 5.6 (ADM) - Proceder

doravante o lançamento das despesas de forma mais detalhada, devendo constar

especialmente o número de nota/cupom fiscal, competência do mês/dia do pagamento de

todas as despesas, nos termos do art. 6° do Provimento N. 34/2013-CNJ c/c artigo 131,31°

das DGE. 5.7 - (RCPN e TN) - Proceder à encadernação dos Livros imediatamente após o seu
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encerramento de acordo com o 95° do artigo 112 das DGE. 5.8 (TN) - Mencionar, ao lado das

assinaturas das partes a data e hora do lançamento, nos casos de assinatura posterior a data

da lavratura, nos termos do 92° do art. 334, das DGE. 5.9 (TN) - Abster-se de anotar a lápis em

qualquer ato lavrado na serventia, a fim de manter clareza, evitando-se erros, omissões e

rasuras, caso ocorram, devem ser ressalvadas de forma legivel e autenticadas, de acordo com

o artigo 114, das DGE. 5.10 (TN) - Declarar incompleta os atos com ausência de assinatura de

qualquer das partes, por 7 (sete) dias, a contar de sua elaboração, consignando as assinaturas

faltantes, pelo ato serão devidos emolumentos e custas, vedando-se o fornecimento de

certidão ou traslado, sem ordem judicial, nos termos do artigo 376, das DGE. 5.11 (TN e

RCPN) - Proceder à assinatura do tabelião nos atos lavrados na serventia, de acordo com o

artigo 162 das DGE. 5.12 (TN) - Proceder nos Livros de folhas soltas, a encadernação imediata

logo que concluidos, de acordo com o 95° do artigo 112, das DGE. 5.13 (FUJU) - Inserir,

doravante, em todas as procurações a somatória dos valores referentes aos emolumentos,

custas e selos, nos termos do art. 143 das DGE. 6 • CONSIDERAÇÕES FINAIS - O Juiz

Auxiliar da Corregedoria determinou que o responsável encaminhe a resposta das

determinações, acompanhada de todos os documentos comprobatórios, à Corregedoria-Geral

de Justiça, de forma organizada, por ordem de item das determinações contidas na presente

ata, com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável, sob pena de

deVOlução.Determinou ainda que, no tocante à regularização dos itens 5.1 a 5.13, deverá ser

comunicada à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 30 dias, após a publicação da

presente Ata no Diário de Justiça Eletrônico, por meio do malote digital, sendo que,

relativamente aos itens 5.4 e 5.5, deverá haver a respectiva comprovação. Registre-se que no

decorrer da correição, os trabalhos foram realizados com discrição e urbanidade. As

irregularidades aqui apontadas foram tratadas reservadamente junto ao responsável, que

atendeu de forma prestativa as solicitações feitas pela equipe correcional. Todavia, em relação

à segurança juridica de alguns atos notariais e registrais, o Juiz Auxiliar da Corregedoria

identificou um cenário preocupante da Serventia. Realmente, dizem as Diretrizes Gerais

Extrajudiciais do Estado de Rondônia que: a) as folhas soltas dos livros ainda não

encadernados deverão ser guardadas em colecionadores, de onde somente poderão ser

retiradas na medida em que forem utilizadas (9 3° do art. 112); b) nos livros de folhas soltas,
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extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgao acessível, ético e
eficiente na realizaçao de suas atividades.

- 14.

logo que concluidos, lavrar-se-á termo de encerramento, com imediata encadernação (9 5° do
art. 112); c) o horário de funcionamento público poderá ser das 8 ás 18 horas, sendo, sempre,

garantido o atendimento minimo no periodo das 8 ás 15 horas (9 2° do art. 119); d) a rubrica ou

assinatura do registrador/tabelião ou escrevente, que verificou a regularidade do ato notarial ou

registral, deverá ser aposta no documento sem impedir a leitura da série e número do selo de

fiscalização e a identificação do praticante do ato (art. 160); e) em caso de escritura pública, se

as partes e demais comparecentes não puderem assinar o ato no mesmo momento, deverão

mencionar ao lado de sua assinatura a data e hora do lançamento (9 2° do art. 334); e f) na

ausência de assinatura de qualquer das partes, por 7 (sete) dias, a contar da elaboração da

escritura, o tabelião declarará incompleta a mesma, consignando as assinaturas faltantes; pelo

ato serão devidos emolumentos e custas, vedando-se o fornecimento de certidão ou traslado,

sem ordem judicial (art. 376). Pois bem. Conforme apurado, os Livros A-190, A-191, B-078, B-

Aux-030, C-030, C-031 , C-Aux-004, E-010, 0-056 e E-011, não estavam encadernados,

embora remontem ao ano de 2012. Outros livros, a saber, os livros de Procuração n. 522 a 531

e de Escritura Pública n. 260 a 269, embora encerrados, igualmente não estavam

encadernados. O Tabelião/Registrador mantém a prática de encaderná-los 3 ou 4 vezes ao

ano, ignorando o risco que representa a existência de documentos soltos, fato este que ocorreu

quando as folhas 004 a 009 do livro E-270 e folhas 122 a 124, do livro E-264, não foram

encontradas nas pastas correspondentes. Ressalte-se que os livros de uma serventia

pertencem ao Estado. Dai a importância de encaderná-los imediatamente, a qual o

Oficial/Registrador conferiu tão pouca relevância. Prejuizo também o não cumprimento do

disposto no art. 376 (cancelamento de escritura), posto que, além de implicar futura renúncia

de receita - já que se do interesse da parte ela terá que pedir nova escritura -, evidencia

também prejuizo à segurança jurídica. Nesse ponto, vale mencionar que, no prímeiro dia de

correição, foram encontradas escrituras que, datadas de 26/12/2014, não possuiam a

assinatura de algumas das partes. No dia seguinte da correição, mesmo alertado pelo Juiz

Auxiliar da Corregedoria da regra do art. 376, algumas dessas escrituras encontravam-se

completadas assinadas. Além disso, as outras escrituras, que datavam da data de 26/10/2014,

não foram de oficio canceladas pelo Oficial/Registrador, mas apenas por determinação do Juiz

Auxiliar, o que demonstra também a pouca relevância em cumprir as Diretrizes. Todos esses
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fatos encontram-se devidamente comprovados por fotos. Acrescenta-se, ainda, a ausência de

assinatura do Oficial/Registrador ou de seu substituto em alguns atos notariais, o que contraria

o disposto no art. 159 da Lei n. 6.01511973. Prejuizo também há na não-observância do horário

mínimo de funcionamento público, isolando a Serventia do restante do Estado. Em suma:

isoladamente consideradas, as faltas poderiam até não suscitar qualquer necessidade de

inspeção. Mas o conjunto bem revela um cenário que acaba por expor a segurança juridica.

Nesse contexto, o Juiz Auxiliar da Corregedoria opina ao Corregedor-Geral da Justiça pelo

monitoramento da Serventia mediante inspeção a ser realizada no curso deste ano sobre os

pontos abordados no presente parecer. Não obstante as irregularidades apontadas e

pontuações acima colocadas, o Juiz Auxiliar verificou que a Serventia oferece um serviço de

qualidade em relação ao atendimento público e ao conteúdo dos atos notariais, notadamente

escrituras públicas e procurações. O Juiz Auxiliar determinou ainda o encaminhamento da

presente ata ao Corregedor-Geral da Justiça para homologação. Nada mais havendo, aos três

dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze (03/02/2015), lavrou-se a presente ata, que

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos magistrados Áureo Virgílio Queiroz, Juiz

Auxiliar da Corre oria, Emy Karla Yamamoto Roque, Juíza Corre edbra Per anente, pelo

Delegatário José I milton Beleti, pelos auxiliares da Corregedoria Adriana Lun H:I~e

Nunes dos San o luska, André de Sou Coelho e Del no Melo I
Áureo Irgílio ueiroz Em Karla Y moto Roque

Juiz Auxiliar da Cedo' Ju' a Corregedora Permanente
C.C
Beleti
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