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MISSA.O: AsseglXOr à sociedade a efetivo prestoçao jlrisdiciorw:Jl, por meio
do controle, orientação e tiscolizoçí!o dos serviços judiciais de 10Gn:1u e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconkecido pela sociedode como 6rgão ocusível, ético e
eficiente no realizoçao de SUQ$ otivido.d~.

ATA DE CORREiÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO l' TABELIONATO DE PROTESTO DE
TiTULOS E DOCUMENTOS DO MUNiCípIO E COMARCA DE JI-PARANÁ.
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Processo Eletrônico n. 0030494-62.2016.8.22.1111. Aos nove dias do mês de junho do ano
dois mil e dezesseis, às 9:30hs, no l' Tabelionato de Protesto de Titulas e Documentos do
Municipio e Comarca de Ji-Paranà/RO, localizado na Av. Marechal Rondon, n. 870, Sala 103,
presente a responsàvei Maria Ângela Simões Semeghini, o MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria
Áureo Virgilio Queiroz, a MM. Juiza Corregedora Permanente Márcia Adriana Araújo Freitas
Santana, auxiliando-os os servidores Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos Kluska,
André de Souza Coelho e Domingos Sàvio Teixeira do Nascimento, procedeu-se à Correição
Ordinária, designada pela Portaria n, 0251/2016-CG, publicada no DJE n. 099, de 31/05/2016.
IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA. A Sra. Maria Ângeia Simões Semeghini, foi nomeada para
responder em caràter privado pelo l' Tabelionato de Protesto de Titulas e Documentos do
Municlpio e Comarca de Ji-Paraná/RO, por meio do Ato n. 306/97-PR, publicado no DJE N.
159, em 25 de agosto de 1997. Dado inicio aos trabalhos, foram examinados, por amostragem,
os livros, autos e papéis da serventia, constatando-se o seguinte: 1 • ADMINISTRAÇÃO E
ASPECTOS GERAIS. O horário de funcionamento ao público é das 09:00 às 15:00 horas, em
conformidade com o art. 120, S 1', das DGE. Os serviços foram desenvolvidos sem interrupção
das atividades durante a correição. As instalações físicas oferecem condições para o pleno
funcionamento garantindo amplo acesso ao público em geral e segurança para o arquivamento
dos livros e documentos, alinhando-se às exigências de qualidade, 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, de 18 de novembro de 1994. A estrutura fisica
da serventia não está adaptada para garantir acessibilidade aos portadores de deficiência ou
mobilidade reduzida, de acordo com inciso IV do art. 11, da Lei n. 10.098 de 19 de dezembro
de 2000. Ativo imobil1zado: o ativo imobilizado utilizado pela serventia é adequado à prestação
dos serviços, de acordo com o art. 108, 111,das DGE, Há espaço para acomodação de usuàrios,
enquanto aguardam atendimento. Leg;slacão: são mantidas à disposição dos usuários e dos
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 n' 6,015, de 31 de dezembro de 1973; Lei dos
Notàrios e Registradores - Lei n' 8.935, de 18 de novembro de 1994; Diretrizes e Normas da
Corregedoria Geral da Justiça, atendendo o disposto no art. 112 das DGE. Classificadores:
existe classificador próprio para arquivo dos ofícios recebidos, em confrmidade com o art. 126,
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IV, das DGE. No classificador de oficios expedidos o arquivamento das cópias é feito em ordem
cronológica e numérica, porém não existe índice remissivo identificando o assunto e o
destinatário do expediente, em desacordo com o disposto no art. 126, ~ 2', das DGE. Os atos
nonnativos e decisões da Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria Permanente são
arquivados em classificador próprio, de acordo com o art. 126, I, das DGE. Cópia de seguranca
dos arquivos: existe procedimento de backup ou cópia de segurança para os arquivos
informatizados,de modo a proteger os seus registroscontra possíveis sinistrosou acidentes,
nos termos do art. 41 da Lei 8.935/94 elc com o art. 119 das DGE. A cópia de segurança de
seus registrosé armazenada em local diverso da sede da unidade do serviço, nos termos do
art. 119, parágrafo único das DGE. Certidões: existe arquivo das certidões negativas de tributos
federais, de contribuições previdenciárias, de quitação do FGTS, que comprovam a
regularidade da delegatária quanto a sua situação contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária,
de acordo com O inciso 11,art. l' do Decreto n' 6.106 e Provimento N' 45/2015-CNJ. Impostos:
existe classificador próprio para as guias de recolhimento do imposto de renda quitadas por
melo do camê-Ieão de responsabilidade da delegatária, de acordo com o art. 126, VIII, das
DGE. A delegatária recolheu o imposto de renda por meio do camê-Ieão correspondente ao
perlodo de janeiro/2016 a abril/2016. Os exercicios fiscais anteriores foram objeto de
parcelamento junto ao fisco federal. As guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS e as guias de recolhimento da contribuição previdenciária ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS são arquivadas em classificador próprio, por mês de
competência, de acordo com o art. 126, VII, das DGE. A delegatária informou que não recolhe
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, em desacordo com o artigo 33 da Lei
Municipal n. 1139, de 21 de dezembro de 2001, fato este constatado na última correição e
objeto de determinação (autos n. 0031413-85.2015.8.22.1111). Documentos Profissionais:
existe classificador próprio para todos os documentos relativos à vida profissional .dos
prepostos, em conformidade com o art. 126, 11,das DGE. As folhas de pagamento dos
funcionáriossão arquivadas em classificadorpróprio,em conformidade com o art. 126, IX, das
DGE. Prepostos: Os funcionáriossão devidamente registrados conforme normas trabalhistas,
de acordocom o art. 12, das DGE. Verificou-se, pormeio do livrode registrosde empregados e
folhas de pagamento analitlca que há os seguintes funcionários registrados na CEI. da
responsável: 1) Welicléa de Almeida (1' Tabeliã Substituta); 2) Vanessa da Silva (2' Tabeliã
Substituta); 3) Jhones Mezacasa Pinheiro (3' Tabelião Substituto); 4) Gabriela Candida Lopes
(Escrevente); 5) Michele Souza Dejalma (Escrevente do distribuidor); 6) Nilson Alfredo de
Queiroz (Notificador); 7) Silvani Nunes de Assis Campos (Zeladora). Livro de Visitas e
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Correições: A responsável pela unidade possui o Livro de Visitas e Correições, de acordo com
o art, 121, 111das DGE, São arquivadas as atas de correição integralmente, em livro de visitas e
CorreiÇÕes, com 100 (cem) folhas, de acordo com o artigo 36, 99 l' e 2', das DGE, Livro de
Controle de Depósito Prévio: A responsável pela unidade procede a escrituração do Livro de
Controle de Depósito Prévio, nos moldes definidos no art, 4' do Provimento n, 45/2015-CNJ,
para registro dos serviços que admitam o receb,imento de valores condicionados a prática do
ato, bem como nos termos do disposto no art, 121, V, das DGE, Livro de Registro Diário
Auxiliar da Receita e da Despesa: a delegatária procede á alimentação diária do Livro de
Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa para registro diário das entradas e saldas
ocorridas, nos moldes definidos pela Corregedoria Geral da Justiça, em conformidade com o
art, 121, IV, das DGE, Vale destacar que o respectivo livro correspondente ao ano de 2015 foi
encaminhado para o "visto"do Juiz Corregedor Permanente, conforme expediente apresentado
em correição. O registro do histórico de lançamento das despesas (identificação do ato que
ensejou a natureza das despesas: dia, mês, ano de competência, dados da empresa) do

perlodo analisado, não foram efetuadas, conforme O disposto no art. 6° do Provimento n.
04512015-CNJ c/c artigo 130 e seguintes das Diretrizes Gerais Extrajudiciais- DGE, conforme
os códigos identificadores das Despesas registradas no Livro de Registro Diário Auxiliar:
lançamentos identificados nos seguintes meses: janeiro/2016 (ID n. 235048, 235044, 235050),
fevereiro/2016 (ID n. 243309, 243310, 243316, 243729), março/2016 (ID n. 250009), abril12016
(ID n. 260103, 257145), maio/2016 (ID n. 264811, 264810, 267981, 267977, 268288).
Verificaram-se lançamentos de despesas no Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita da
Despesa que não correspondem aos gastos inerentes à atividade cartorária no perlodo de
fevereiro/2016 a abril/2016. Tais despesas são vinculadas a outro CPF diferente da
identificação da delegatária e não se enquadram na situação prevista no art. 8° do Provimento
n. 45/2015 CNJ. Códigos identificadores das despesas registradas no Livro de Registro Diário
Auxiliar: fevereiro/2016 (ID n. 248341), março/2016 (ID n. 254809, 254813), abril/2016 (ID n.
262533,262533). Reunião Prefeitura de Ji.Paraná. Em reunião com a Procuradoria Geral do
Município de Ji-Paraná. foram apresentados ao Juiz Auxiliar da Corregedoria alguns
expedientes (Oficios 31, 30 e 22/2016), oriundos do l' Tabelionato de Protesto de Ji-Paraná,
onde constam a negativa por parte da Tabeliã de cancelar ordem de protesto a pedido do
Município. Expôs também um caso de negativa de cancelamento em decorrência de ordem
judicial. Contudo, não foi apresentado prova documental acerca disso. Salientou, ainda, que o
2° Oficio de Protesto tem cumprido os pedidos, enquanto que, no 1° Ofício, tem havido
resístência. Salientou, ainda, a Procuradora que os números de pedidos. de cancelamentos são
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infimos em face da quantidade de CDA's distribuidas. Pontou, porém, que a conduta da
Tabeliã tem ocasionado à propositura de ações de danos morais em face do Município de Ji-
Paraná. Analisando tais documentos, o Juiz Auxiliar da Corregedoria exarou a seguinte
manifestaçao: "Sabido é que, em caso de cancelamento do protesto, o alo, num primeiro

momento, é pago, sendo possivel isenção apenas nos casos em que ela estiver
expressamente prevista em lei. No caso vertente, -constato que, na documentação ora em
análise, o Municipio tem se limitado a referir-se ao cancelamento sem apontar a respectiva
justificativa. Nesse passo, é preciso observar que, ante os termos do art. 26 da Lei de Protesto,
a jurisprudência do STJ aponta que 'Legitimamente protestado o titulo de crédito, cabe ao
devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em
cartório (Lei 9.292/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo'(REsp
1.195.668/RS; EDcl no AREsp 579,870/PR). Por conseguinte, o mero pleito injustificado do
ente público a fim de que seja formalizado o cancelamento não é o bastante para justificar a
isenção do cancelamento e aposição de selo de isento. Com efeito, nem sempre a solicitação
do ente público de cancelamento tem por base equivoco ou ilegitimidade no ato de protesto
caso em que se trata de cancelamento gratuito -, mas pode ter por fundamento outras
ocorrências - tais como exclusão/extinção/suspensão do crédito tributário motivadoras do
cancelamento pretendido, os quais não invalidam, mas, ao contrário, ratificam o protesto
inicialmenteprovidenciado (e que se pretende cancelar). Nessas situações, a responsabilidade
pelo cancelamento é do devedor. Diante desse painel jurídico, indicaremos as orientações
necessárias no tópico determinações". Cartório Distribuidor - Despesas de ManutenÇão.
Acerca do Serviço de Distribuição de Protesto existente na Comarca de Ji.Paraná, o Juiz
Auxiliar da Corregedoria pontuou que as despesas de sua manutençao deverão ser rateadas,
confomne interpretação que se extrai da l' parte do art, 212 das DGE do seguinte teor: Art.
212. Nas localidades onde houver mais de um tabelião de protesto haverá, obrigatoriamente,
serviço de distribuição, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos de protesto .... Assim,
cada Tabelionato de Protesto da Comarca de Ji-Paraná suportará 50% das despesas de
manutenção. No caso em apreço, o Cartório Distribuidor está sob a responsabilidade do 2'
Tabelionato de Protesto desde a instalação deste. Todavia, desde dezembro de 2015, o 2'
Tabelionato de Protesto está sob a responsabilidade de uma Interina e, desde então até março
de 2016, custeio do Cartório Distribuidor foi suportado por recursos do FUJU. A Interina do 2'
Tabelionato de Protesto apresentou memória de cálculo em correição, onde se apontou que a
Titular do l' Tabelionato de Protesto deve suportar a quantia de R$ 5.283,27. Foi dado ciência

"desse cálculo em correição a Titular do l' Tabelionato. 2. PROTESTO DE TITULOS • Livro em
I
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uso: a) Livro de Registro de Protesto n. 996, fi. 90; b) Livro de Protocolo n. 90, fi. 172; c) Livro
de cancelamento de protesto adiados n. 01, fi. 89 e d) Livro de Cancelamento de Protesto n.
91, fi. 139. Recepcao de titulos: os titulos são apresentados por meio f1sico ou digital, conforme
estabelece o art. 210, 92', DGE. CRA: a responsávei encontra-se cadastrada no CRA - Central
de Remessa de Arquivos, com recepção dos títulos por meio eletrônicos, de acordo com o art.
211, 9 10', das DGE. Análise: é feita uma análise prévia da regularidade dos tituios. ou
documentos de divida. quando apresentados de forma física, ou dos dados deste quando
apresentados em arquivos eletrônicos, conforme art. 212, 9 2', inciso X, das DGE. Intimacao:
as intimaçôes são expedidas pela tabeliã no endereço fornecido pelo apresentante do tituio ou
documento de divida, conforme o art. 224, das DGE. O endereço adotado na intimação é o
mesmo contido no titulo, de acordo com o art. 224, 9 3, das DGE. Nas intimaçôes analisadas
constam os seguintes elementos: nome e endereço do(s) devedor(es), elementos de
identificação do titulo ou documento de divida, prazo-limite para cumprimento da obrigação no
tabelionato, número do protocolo, vaior a ser pago, nome do apresentante e endereço do
tabelionato. Observou-se nas intimaçôes n. 381.005 a 381.032, que não consta a indicação
precisa das formas de pagamento admitidas e de suas condições, em desacordo com o. art.
225, das DGE. Conta bancária: a serventia possui uma conta bancária exclusiva para
recebimento de tituios apontados, atendendo o previsto no art. 241, das DGE. Quitacão: após a
confirmação do pagamento é dada á devida quitação, de acordo com art. 243, das DGE.
Cancelamento: observamos que nos cancelamentos de protesto n. 49974 e 49970, a
delegatária não exigiu da parte interessada o documento originai do titulo da divida protestado
para o devido cancelamento em desacordo com o previsto no art. 259, das OGE. Nos casos de
cancelamento com carta de anuência é exigida a devida comprovação do credor que assina
como representante através de procuração ou contrato social, em atendimento ao art. 259, S
2°, inciso I, das OGE. Nos casos de cancelamento são feitas as devidas anotações no registro
do protesto, em atendimento ao art. 262, das DGE. Nos atos de cancelamentos de protesto são
feitas as devidas anotaçôes no Indice de protesto, de acordo com o art. 262, das DGE. Prazo: é
respeitado o prazo de 02 (dois) dias contados da data do requerimento para cancelamento
firmado peio interessado, de acordo com o art. 261, das DGE. E respeitado o prazo legal de 05
(cinco) dias para emissão de certidão, em atendimento ao art. 275, das DGE. E respeitado o
prazo de 03 (três) dias úteis para a lavratura do protesto contando da protocolização do tltuio
ou documento de divida, de acordo com o art. 223, das DGE. ICP/Brasii: é encaminhada
diariamente a relação dos protestos iavrados por falta de pagamento e dos cancelamentos do,
ICP/Brasil, por meio de arquivo, de acordo com o art. 278, 9 1', das DGE elc com o art. 29, da

/
Rua José Çamacho, nll 585. 411andar, sala 401, Bairro Olaria - CEP: 76.801-330 - Porto Velho-RO

Fones: Gabinete 69.3217.1061/ DIEST 1037/ DIVAD 1038/ DICSEN 1039/ Protocolo 1035 e Fax: 10. ,"'.'..~"-._~"~-:'t7 ~,..



'.

CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA

RONOONIA

MIssÃO: Assegurar d sociedade a efetivo p~toçao jlrisdicional, por meio
do controle, orientaçlIo l!: fiscclizoçao dos serviços judiciaiS de l° Grau e

extrajudiciais.

VISÃO; Ser r«onhecido pela sociedade como órg& oee.ssível, ético f:

eficiente na realização de $1JQ$atividades.

.6.

lei n. 9.492/97. Livro de Registro de Protesto Adiados: a serventia possui o Livro de Registro de
protesto Adiados, de acordo com o art. 285, inciso 111,das DGE. Livro de protocolo: no livro de
protocolo consta coluna, o número de ordem, natureza do titulo, valor do título, nome do
apresentante, em atendimento ao art. 291, das DGE. Prazo para protocolo: os titulos
apresentados para protesto são protocolizados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em dias
úteis a contar de sua entrega, de acordo com o art. 211, das DGE. Verificação de vícios: é
verificada a existência de vicias formais, ou a inobservancia do estabelecido na legislação em
vigor, os tltulos ou documentos de divida são devolvidos ao apresentante, com anotação da
irregularidade, ficando obstado o registro do protesto, em conformidade com o art. 214, ~ 1',
das DGE. Livro de Protesto: as escriturações dos livros de protesto são escrituradas contendo
200 folhas, de acordo com ao art. 291, ~ 2, das DGE. Boleto bancário: a delegatária não utiliza
o sistema de boleto de cobrança para pagamento dos titulas apresentados, em desacordo com
o inciso li, artigo 239, das DGE. Rubrica: a responsável procede á impressão dos livros em
folhas soitas, numeradas e rubricadas pela tabeliã, de acordo com o art. 4' da Lei n' 6.015/73
dc com o artigo 122, das DGE. 3 - PROCESSOS JUDICIAIS: O Juiz Auxiliar da Corregedoria
reuniu-se com a Juiza Corregedora Permanente em substituição no cartório da 1a Vara Cível
da Comarca de Ji-Paraná e procedeu a correição dos processos em trâmite e que dizem
respeito à Serventia. Constatou- se a existência de um procedimento administrativo disciplinar
(0011584-41.2015.8.22.0005). Todas as sugestões, recomendações e determinações foram
realizadas no Anexo (Processos Analisados). 4 • FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS,
EMOLUMENTOS, SELOS E REMESSAS DE DADOS A tabela de emolumentos e custas
vigente atende as especificações constantes do Anexo II do Provimento nO 029/2015-CG e está
afixada em local bem visível e franqueada ao público, nos termos do disposto no art. 139 das
DGE dc o art. 4', da Lei Federal n' 10.169/2000. Foi afixado cartaz correspondente á consulta
do selo digital de fiscalização, os quais estão afixados em local vislvel e de fácil leitura e acesso
ao público, nos termos do art. 159 das DGE. Os recolhimentos das custas são realizados-por
meio dos boletos bancários disponibilizados no SIGEXTRA, de acordo com a totalidade dos
atos praticados no dia, nos termos do !l1', art. 145 das DGE. Os recolhimentos de custas são
feitos até o final do expediente bancário do dia útil imediatamente subsequente, nos termos do ~
!l 2', art. 145 das DGE. No caso de atraso os recolhimentos são acrescidos de atualizações I

monetárias e juros, nos termos do ~ 3', art. 145 das DGE dc o Provimento n' 016/2010-CG. As ~/
custas pertinentes ao movimento de encerramento do mês são recolhidas independente do -ffJ
valor das custas, no primeiro dia útil do mês subsequente, nos termos do'~ 4', art. 145 das
DGE. É emitido r~cibo de quitação a quem pagou pelo serviço, indepenêÍente de solicitação e
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONOONIA

MISSÃO: Assegurar a soci~dade Q efetiva prestQÇà'o jl,J"i$dicio~l. por meio
do controle, orientoçao e fiscalizaçao dos slU'Viços judiciais de 10Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Su reconhecido pela sociedade como 6rga'oacessível, ético e
eficiente I'(l realizoçõ'o de suos atividades.

.7.

sem discutir seu interesse, nos termos do art. 138 das DGE clc art. 6° da Lei Federal na
10,169/2000, Os recibos discriminam os valores pagos a titulo de emolumentos, custas e selos.
nos termos do Inciso V. art. 138 das DGE. Consta em todos os recibos emitidos a remissão da
numeração dos selos utilizados. nos moldes do Inciso VII, art. 138 clc o art. 171 das DGE. Os
recibos são emitidos e numerados em ordem crescente, ininterrupta e sequencial, em duas
vias, ficando uma via arquivada na serventia e a outra entregue ao interessado nos termos do 9
1°, art. 138 das DGE clc inc. IX, art. 30 da Lei nO 8.935/1994. A cópia dos recibos e dos
contrarrecibos são mantidos arquivados pelo prazo de cinco anos, nos termos do disposto no S
2°, art. 138 das DGE. A responsável pela serventia extrajudicial informa á Corregedoria Geral
da Justiça, diariamente, por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial -
SIGEXTRA, todos os atos praticados, nos termos do art. 127 das DGE. A remessa das
informações ocorre de forma diária, até o dia útil imediatamente subsequente ao da prática dos
atos, nos termos do !l 1° do art. 127 das DGE. Os dados enviados são alterados mediante
solicitação escrita da de legatária, encaminhada á Corregedoria Geral da Justiça com a
respectiva justificativa, nos termos do !l 2° do art. 127 das DGE. A Tabeliã 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 características idênticas
aos atos lançados manualmente no SIGEXTRA. Todavia, verificou.se que nos atos de
cancelamentos de protestos de titulas não são enviados dados importantes junto ao
SIGEXTRA, os respectivos dados consistem na identificação dos livros e a numeração das
folhas, contrariando os termos do !l 3° do art. 127 das DGE. No curso da correição foram
ajustados os repasses das informações dos cancelamentos dos atos, de modo que. passou-se
a constar os dados obrigatórios dos livros e os respectivos números das folhas. Constam ao
final do ato praticado, o valor dos emolumentos, custas e selos e as suas somas, além do
número do respectivo selo de fiscalização, nos termos do art. 144 das DGE. 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.
176 das DGE. Há a impressão no documento entregue ao usuário. da expressão: "Consulte a
autenticidade em www.tjro.jus.br/consultaselor. nos termos do !l 2° do art. 156 das DGE. Os
selos de fiscalização são utilizados sequencialmente, sendo vedado o inicio da utilização de um
lote sem o término de utilização do anterior, nos termos do art. 169 das DGE. Acerca da
utilização dos selos de fiscalização foi constatado que 14 selos de fiscalização do tipo DIGITAL
(PROTESTO) foram utilizados em duplicidade, a relação dos respectivos selos foi
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disponibilizada a delegatária, a fim de providenciar o levantamento minucioso das informações
dos atos praticados com os referidos selos. A numeração do selo é incluida no corpo dos atos
praticados, nos termos do art, 171 das DGE. A quantidade de selos existente na serventia é
suficiente para atender ao estoque minimo de 07 (sete) dias úteis, tendo como referência a
média semanal de um perlodo de 90 (noventa) dias, nos termos do 9 3', art. 165 das DGE.
Quando posslvel, o selo digital de fiscalização está sendo inserido na margem direita do' ato
praticado, nos termos do art. 156 das DGE. São observadas as normas que dispõem sobre a
prática de atos gratuitos, nos termos do art. 172 das DGE clc o art. 39, inc. VI, da Lei Federal
8.935/1994. É observado o valor dos emolumentos fixados para a prática dos atos, nos termos
do inciso Viii, do art. 22 das DGE. Foi encaminhado no dia 30/05/2016 o Relatório de
Monitoramento n' E5-01.04.2015-31.05.2016/COFIS/COREF em que foram apontadas
irregularidades relacionadas a recolhimentos de custas, utilização dos selos de fiscalização e
alimentação no SIGEXTRA dos atos praticados na serventia, com fito de subsidiar a correição.
Acerca do relatório foram transmitidas as informações in loco à delegatária e sua equipe sobre
como regularizar a pendências nele apontado, haja vista, não terem sido saneadas em tempo
hábil no curso da correição. Nenhum valor é cobrado pela Tabeliã pelo exame do titulo ou
documento de drvida, devolvido ao apresentante. por motivo de irregularidade formal, nos
termos da l' Nota Explicativa da Tabela IV, do Provimento n' 029/2015-CG. As informações
fornecidas aos órgãos de restrição ao crédito são cobradas individualmente, por certidão diária,
na forma de relação e inseridos tantos selos quanto forem as informações prestadas, não
sendo exigida cobrança pela certidão, aplicando o previsto no Código 404, da Tabela IV, nos
termos da 3' Nota Explicativa do Provimento n' 029/2015-CG. O ato de diligência só é cobrado
nos casos em que a tabeliã ou seu designado para tal serviço, se desloca até o endereço do
devedor para a entrega da intimação, nos termos da 7' Nota Explicativa da Tabela IV, do
Provimento n' 029/2015-CG. No pagamento (quitação) e na retirada (desistência) o selo é
Inserido no titulo ou documento de divida liquidada, nos moldes dos Inc. iI e liI, 94' do art. 171
das DGE. No cancelamento de protesto (voluntário) é arquivada na serventia a cópia do titulo
quitado ou da carta de anuência, devolvendo-se o original ao interessado, com a certidão do
cancelamento contendo o número do selo, nos termos do Inc. V, 9 4' do art. 171 das DGE. Nas
certidões em geral é inserido um selo na certidão, e havendo mais de uma folha, é aposto o
selo na assinatura da responsável, nos termos do Inc. VII, 9 4' do art. 171 das DGE.- Na
certidão em forma de relação visando ao fornecimento de informações de protestos, ou de
cancelamentos, suspensão provisória e sua revogação (art. 29, da Lei n' 9.492/97), em cada
listagem ou relação são inseridos tantos selos quanto silo às informações prestadas, nos
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termos do Inc. VI, S 4' do art. 171 das DGE. Nas diligências (rural ou urbana) o selo é inserido
na certidão de diligência elaborada pela tabeliã às margens do documento que originou a
realização da diligência, nos termos do Inc. VIII, S 4' do art. 171 das DGE. 5 •
DETERMINAÇÕES. Diante do que foi apontado na presente ata, constata-se que com o apoio
de sua equipe, a delegatària demonstra zelo e dedicação na busca de manter organizada a
atividade que lhe foi confiada. Contudo, ante as ocorrências apontadas, determinamos -que

seja,!, tomadas as seguintes providências: 5.1 (ADM) - Adequar a estrutura fisica da serventia
para garantir acessibilidade aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo
com inciso IV do art. 11, da Lei n. 10.098 de 19 de dezembro de 2000.5.2 (ADM) - Adequar o
classificador dos oficios expedidos para constar o índice remissivo com o assunto objeto do

expediente e identificação do destinatàrio, nos termos do art. 126, S 2', das DGE. 5.3 (ADM) •
Revisar o histórico dos lançamentos do Livro de Registro Diàrio Auxiliar da Receita e da
Despesa do Perlodo de junho/2015 até a presente data, com a finalidade de alimentar de forma
adequada o histórico de lançamentos dos dispêndios realizados com as seguintes informações:
natureza da despesa, competência (dia, mês e ano), conforme o disposto no art. 6a do
Provimento n. 45/2015.CNJ c/c artigo 130 e seguintes das Diretrizes Gerais Extrajudiciais-
DGE. 5.4 (ADM) • Excluir do Livro de Registro Diàrio Auxiliar da Receita da Despesa registros
que nao correspondem aos gastos inerentes à atividade cartorária, especificamente quanto
dispêndios de camê-Ieão vinculados a CPF diferente da titular da serventia. 5.5 (ADM) •
Apresentar comprovante de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza dos
meses de março, abril e maio do ano de 2016, com base no artigo 33 da Lei Municipal n. 1139,
de 21 de dezembro de 2001. Relativamente aos anos de 2011 a 2015, deverão ser
apresentadas as guias de pagamento do ISSQN ou respectivo parcelamento para anàlise e
posterior deliberação. 5.6 (ADM) - recolher aos cofres do FUJU, o valor de R$ 5.283,27 (Cinco
mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), a título do custeio de 50%

(cinquenta por cento) das despesas do Cartório Distribuidor de Protesto da Comarca de Ji-
Paranà, referente ao periodo de dezembro12015 a março/2016, conforme boleto apresentado
em correição; 5.7 (PROTESTO) - Adotar sistema de boleto de cobrança para pagamento dos
titulas apresentados, de acordo com o inciso 11, artigo 239, das DGE. 5.8 (PROTESTO) - Exigir
o documento original do título da divida protestado para o devido cancelamento ou a anuência
expressa do credor para o cancelamento, de acordo com o previsto no art. 259, das DGE.- 5.9
(PROTESTO) - Adequar às intimações para que constem as formas de pagamento admitidas e
de suas condições, de acordo com o art. 225, das DGE. 5.10 (PROTESTO) - Abster-se de
proceder gratuitamente o cancelamento de protestos de CDA requerido mediante carta de
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MISSÃO; Asseguror oi sociedade Q efetivo pre.stoçi!o jl¥'isdiciorv;ll, por meio
do controle. orientaçao e fiscalizaçao dos serviços judiciais de 10Grau e

extrajudiciais,

VISÃO: Se.r reconhecido pelo sociedade como órgão oce.ssíw:I, ético e
eficiente na realizaçao de $Ul1S atividades.

CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA

RONOONIA

anuência que não especifique expressamente o motivo da solicitação; 5.11 (PROTESTO) -
Verificar, diante de carta de anuência que apresente justificativa. a correção jurídica do ato de
protesto que se pretende cancelar para fins de reconhecimento de gratuidade. Se se tralar de
cancelamento que, expressamente, tenha por motivo equívoco do ente público responsável
pelo protesto, é caso de entender que o requerente desse ato de cancelamento é o ente
público subscritor da carta de anuência, premissa_que possibilita o manejo do selo isento.
Pragmaticamente, citam-se exemplos de ocorrências que fazem com que o requerente do ato
de cancelamento seja o ente público subscritor da carta de anuência, a implicar a gratuidade do
ato perseguido: (a) equivoco do ente responsável peio protesto; (b) qualquer forma de
reconhecimento por parte do ente de que, já na época do protesto, esse ato era indevido.
Cumpre alertar que tal reconhecimento ou equivoco há de vir expresso na própria carta de
anuência, posto que só assim haverá motivo para a prática do ato de cancelamento com base
na condição de ente público do requerente; 5.12 (FUJU) - Regularizar todas as pendências
apontadas no Relatório de Monitoramento n' E5-01.04.2015-31.05.2016-COFIS/COREF e seus
respectivos anexos. 5.13 (FUJU) - providenciar o levantamento das informações dos atos
praticados relacionados aos 14 selos de fiscalização_do tipo DIGITAL (PROTESTO) que foram
utilizados em duplicidade, conforme relação disponibilizada a deiegatária, e encaminhar a
Corregedoria-Geral da Justiça para deliberação sobre os procedimentos a serem adotados. 6 •
CONSIDERAÇOES FINAIS - O Juiz Auxiliar da Corregedoria determinou que a 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, sob pena de devolução. Determinou ainda que, no tocante à regularização do item
5.1 a 5.13, deverá ser comunicada e comprovada à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo de
30 dias, após a publicação da presente Ata no Diário de Justiça Eletrõnico, por meio do malote
digital. Registre-se que no decorrer da correição, os ~rabalhos foram realizados com discrição e
urbanidade. As irregularidades aqui apontadas foram tratadas reservadamente junto a
responsável, que atendeu de forma prestativa as solicitações feitas pela equipe correcional.
Considerando a reincidência das irregularidades que ensejaram as determinações constantes
nos itens 5.3 e 5.5, o Juiz Auxiliar da Corregedoria submeterá a apreciação do caso à
apreciação do Corregedor para as providéncias qu~ entender de direito. Nada mais havendo,
aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezesseis (10/0612016), às 09:15, lavrou-se a
presente at~, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos magistrados Áureo
Virgílio Queiroz, Juiz Auxiliar da Corregedoria e Márcia Adriana Araújo Freitas Santana, Juiza
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONOONIA

MIssÃO: Asseguror il sociedade Q efetiva prutoçõo jurisdicional. por meio
do controle, orientoçõo e fiscalização dos serviços judiciais de 10Gl-ou e

extrajudiciaiS.

VISÃO: 5et' reconhecido pelo sociedade como órg& acessível, ético e
eficiellte na realizaçõo de SlICiS atividades.

CorregedoraPermanente- em substituição,pela delegatária Maria Ângeia Simões Semeghini,
pelos auxiliares !;taCorregedoria, Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos Kluska, André
de SouzacoelhtDomingos Sávio Teixeira do Nascimento.

) J, ,
Áureo Irgnr~Uelroz ~ Márcia AdriJng la 'jo reitas Santana

Juiz Auxiliar d;;:eo~rregedoria Juiza CorregedoraPêmlanente - em substituição

~.~.~---çJ-\ j

Maria Angela Simões Semeghlni
- - DelegatáriaJ1 •

Adrla i l Miscelene r-ju£~tos Kluska
Auxilia da DICSEN ~- AUxiiia(da DICSEN

~ oif
André de ~ Coelho Domingos Sávio Teixeira do Nascimento

Auxiliar da COREF Auxiliar da COREF
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'. CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
RONOONIA

MISSÃO: Assegurar à sociedade a detive prestação jurisdicional. par meiodo controle, orientação
e fiscalização dos serviços judiciais de 10Grau e extrajudiciais.

VISÃO: ~r reconhecido pela sociedade como6rgão acessível, ttico e eficiente na realizaç& de
SlJQS atividades.

COMARCA DE JI-PARANÁ- l' VARA CíVEL (CORREGEDORIA PERMANENTE CARTÓRIOS
EXTRAJUDICIAIS)

Anexo I - Processos Analisados

• _AS. N. DO PROCESSO OBSERVAÇAO SUGESTÃO(S) PRAZO CORREICIO JUSTIFIC
RECOMENDAÇAO(R NADO? ATIVA
)
DETERMINAÇAO(D)
NADA A
REGISTRAR

0011584-41.2015 O processo apto para
8.22.0014 julgamento. Porém, a

Juiza Titular está de Proceder o
férias até o dia Julgamento 30/0612016 SIM.
15/0612016. .-
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONOONIA

MIssÃO: Assegurar d saCledade a efetlV<l prestaçãa JurisdIcional. por
meio do controle. orientação e flscalllaçaa dos serviços JudiCiaIs de 10

Grau e e.xtraJudicials.

VISÃO: Ser reconhecido pelo sociedade como órgão acessível. étICo e
eficiente na re.alilOÇaOde suas atividades,

Processo Eletrônico n. 0030494.62.2016.8.22.1111

Assunto: Ata de Correição realizada no 1° Tabelionato de Protesto de Títulos e

Documentos do Município e Comarca de Ji-Paraná/RO.

Despacho

Vistos etc.

Homologo a ata de correição ordinária realizada em

09/06/2016 no l' Tabelionato de Protesto de Titulos e Documentos do

Municípío e Comarca de Ji.Paraná/RO. deflagrada pela Portaria n. 251/2016-CG,

publicada no DJE n. Ogg de 31/05/2016.

Publique-se a referida ata no D.J.E.

portoVelho,13~h~6.

Desembargador IRAM SOUZA MARQUES
Correge ar Geral da Justiça
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