
CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Asseguro!" à sociedade Q efetivo prestação jurisdicional por meio do
controle, orientoção e fiscolizaçao dos serviços Judiciais de 1° Grau e

extrOJudll:u:lis.

VISÃO; Ser reconheCido pelo sociedade como órgao ocessível. ético e efidenU
na reolizoçiIo de Suas atividodes.

ATA DE CORREiÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 2' OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

DO MUNiCíPIO E COMARCA DE JI-PARANÁlRO.

Processo Eletrônico n. 0030484-18.2016.8.22.1111. Aos seis dias do mês de junho do ano

dois mil e dezesseis, às 7:30hs, no 2° Ofício de Registro de Imóveis do Município e Comarca

de Ji-Paraná/RO. localizado na rua Luiz Muzambinho, n. 1529, 8-03. Nova Brasília, presente a

responsável Sra. Nethânya Sinya Santos Cavalcante, o MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria

Áureo Virgílio Queiroz, a MM. Juiza Corregedora Permanente em substituição Márcia Adriana

Araújo Freitas Santana, auxiliando-os os servidores Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos

Santos Kluska, André de Souza Coelho e Domingos Sávio Teixeira do Nascimento, procedeu-

se a Correição Ordinaria, designada pela Portaria n. 0251/2016-CG. publicada no DJE n. 099.

de 31/05/2016. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA - A Sra. Nethãnya Sinya Santos Cavalcante,

foi nomeada para responder em caráter privado pelo 2° Oficio de Registro de Imóveis do

Municipio e Comarca de Ji-Parana/RO, por meio da Resolução n. 022/2015-PR, publicada no

DJE n. 097 de 28/05/2015, tendo tomado posse e entrado em exercicio em 06/07/2015. Dado

início aos trabalhos, foram examinados, por amostragem, os livros, autos e papéis da serventia,

constatando-se o seguinte: 1 - ADMINISTRAÇÃO E ASPECTOS GERAIS - O horario de

funcionamento ao público é das 08:00 às 15:00 horas, em conformidade com o art. 120, ~ 2°,
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 as exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade,

generalidade, modicidade, cortesia e segurança, atendendo o disposto no art. 5° das DGE clC~

art. 4°, da Lei 8.935/94, de 18 de novembro de 1994. A estrutura física da serventia está"o/f

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

imobilizado: O ativo imobilizado utilizado pela serventia é adequado a prestação dos serviços,

Rua José Camacho, n2 585. 42 andar, sala 401, Bairro Olaria - CEP: 76.801-330 - Porto Velho-RO
Fones: Gabinete 69 _3217-1061/ DIEST1037/ D1VAD1038/ DICSEN1039/ Protocolo 103S e Fax: 1036
Tribunal de Justiça - fone geral 69-3217-1152 - site: www.tjro.jus.bre-mail cgj@tjro.jus.br

~~

- 1-

http://www.tjro.jus.bre-mail
mailto:cgj@tjro.jus.br


CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
RONOONIA

MISSÃO: Assegurar à sociedade o efetiva prestoçõo jurisdicior(ll, por meio do
controle, orientoçllo e fiscolilOçilO dos serviços JudlCiQIS de 10Grau e

e:w:trojud,c,ols,

VISÃO; Ser reconhecido pelo sociedade como órg30 ocesslvel. ético e eficiEI'lte
na reohzoçõo de suas atividades.

de acordo com o art. 108, lU, das DGE. É utilizado o sistema de senhas para atendimento aos

usuários com numeração adequada ao atendimento preferencial, de acordo com o art. 110, das

DGE c/c com art. 4' da lei 8.935/94, de 18 de novembro de 1994. Hã espaço para acomodação

de usuários, enquanto aguardam atendimento. Legislação: 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 Notarios e Registradores - Lei nO 8.935, de 18 de novembro de 1994; Diretrizes e

Normas da Corregedoria Geral da Justiça, atendendo o disposto no art. 112 das OGE.

Classificadores: Existe classificador próprio para arquivo dos ofícios recebidos, em

conformidade com o art. 126, IV, das DGE. No classificador de ofícios expedidos o

arquivamento das cópias é feito em ordem cronológica e numérica, existe indice remissivo

identificando o assunto e o destinatário do expediente, de acordo com o disposto no art. 126, S
20, das DGE. Os atos normativos 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. Durante a correição a delegatária foi orientada a proceder a inserção da folha de

pagamento analítica no SIGEXTRA. Cópia de seguranca dos arquivos: Existe procedimento de

backup ou cópia de segurança para os arquivos informatizados, de modo a proteger os seus

registros contra possiveis sinistros ou acidentes, nos termos do art. 41 da Lei 8.935/94 ele com
o art. 119 das DGE. A cópia de segurança de seus registros é 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 li, art. 1° do Decreto nO

6.106 e Provimento N° 45/2015-CNJ. Impostos: Existe classificador próprio para as guias de C~-f.J
recolhimento do imposto de renda quitadas por meio do carnê.leão de responsabilidade da ~

delegatãria, de acordo com o art. 126, VIII, das DGE. A delegatãria recolheu o imposto de

renda por meio do camê-Ieão correspondente ao per iodo de Agosto/2015 a Abril/2016. As ~

guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e as guias de
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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 recolheu o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN,

correspondente ao período de ag05to/2015 a abri1l2016, com base na receita bruta oriunda dos

emolumentos, nos termos da Lei Municipal n. 1139, de 21 de dezembro de 2001. 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

funcionàrios são arquivadas em classificador próprio, em conformidade com o art. 126, IX, das

DGE. Prepostos: 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

folhas de pagamento analítica que há os seguintes funcionários registrados na CEI da

responsável: 1) Francisco Chagas Cavalcante Neto (1' Oficial/Registrador Substituto); 2) Kelly

Barbosa Lamego (2° Oficiala/Registradora Substituta); 3) Lais Gutierres da Silva (Auxiliar de

Cartório); 4) Silvana Machado Montavanelle (Auxiliar de Cartório); 5) Wully dos Santos Ferreira

(Auxiliar de Cartório); 6) Valéria de Lima Silva (Auxiliar de Cartório); 7) Aline Cristina Alves de

Souza Ito (Auxiliar de Cartório). Livro de Visitas e Correições: A unidade possui o Livro de

Visitas e Correições, de acordo com o art. 121. 111 das DGE. São arquivadas as atas de

correição integralmente, em livro de visitas e Correições, com 100 (cem) folhas. de acordo com

o artigo 36, ~~ 1° e 2°, das DGE. Livro de Controle de Depósito Prévio: A unidade possui o

Livro de Controle de Depósito Prévio, nos moldes definidos no art. 4° do Provimento n.

.3.
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Receita da Despesa que não correspondem aos gastos inerentes à atividade cartorària

45/2015-CNJ, para registro dos serviços que admitam o recebimento 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 unidade procede à alimentação diária do Livro de

Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa para registro diário das entradas e saídas& ~
ocorridas, nos moldes definidos pela Corregedoria Geral da Justiça, em conformidade com oV
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. Verificaram-se lançamentos de despesas no Livro de Registro Diário Auxiliar da
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período de julho12015 a janeiro/2016, quais sejam no mês de julho/2015, (10 n. 194246,

194637, 194638, 195525,195487), a90sto/2015 (10 n. 199378), outubro/2015 (10 n. 220641).

janeiro/2016 (10 n. 242192). Tais despesas são de restaurantes, mas que não se enquadram

na situação prevista na alínea "j" do art. 8° do Provimento n. 45/2015 CNJ. Urge que,

doravante, a Oelegatária adeque as despesas de restaurante ao Programa de Alimentação do

Trabalhador, instituído peía Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976. Enquanto não proceder a

adequação, deverá abster de fazer lançamento das despesas no Livro de Registro Diário

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

receitas oriundas da prestação dos serviços de diferentes especialidades, nos termos do artigo

60, do Provimento n. 45/2015 do CNJ. A responsável providenciou a inserção dos documentos

faltantes no SIGEXTRA. Durante a correição a delegatária procedeu as correções necessárias

no Livro de Registro Oiario Auxiliar. 2 - REGISTRO DE IMÓVEIS - Livro em uso: a) Livro 1 -

Protocolo n. 1-8, fI. 85; b) Livro 2 - Registro Geral matricula n. 1.728 e c) Livro 3 - Registro

Auxiliar matricula n. 183. 001: a responsável tem comunicado à Secretaria da Receita Federal

mediante preenchimento da Declaração sobre Operação Imobiliária - DOI, as transferências de

imóveis, qualquer que seja o título levado a registro, através do Programa gerador da DOI

disponível no sítio da Receita Federal, via internet, conforme determina o art. 1.032 das DGE.
Nota de devolucão: nos casos em que há exigências de qualquer ordem, a registradora formula

de uma só vez, por escrito. de forma clara e objetiva. com identificação e assinatura da

responsável. Livro de Protocolo: consta no livro de Protocolo de títulos apresentados os

seguintes requisitos: número de ordem, data da apresentação apenas no primeiro lançamento;

nome do apresentante; natureza formal do título; atos formalizados, resumidamente lançados,

com menção de sua data (art. 175. 182 e 183 da Lei nO6.015/73), conforme o disposto no art.

851, das DGE. Na coluna natureza formal do titulo, a registradora faz referência à circunstância ~.;
de que se trata o titulo apresentado. conforme dispõe o art. 856, das DGE. Na coluna destinada ~

à anotação dos atos formalizados são lançados, em forma resumida, os atos praticados nos

Livros nO2 e 3, bem como as averbações efetuadas nos livros anteriores ao atual sistema de

registro, conforme o art. 857, das DGE. Livro de Cédula: as cópias de cédulas são arquivadas

formando grupos de 200 (duzentas) folhas por volume, observamos que estão numeradas e
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rubricadas pela responsável, bem como consta ainda o termo de abertura e encerramento

correspondente ao livro e imediatamente encadernado, de acordo com o S 2°, do artigo 1.021,
das DGE. Os registros do Livro 3: estão sendo feitos de forma resumida, arquivando-se no

cartório uma via dos instrumentos que os originarem, de acordo com o artigo 901, das DGE.

Cédula de Crédito Hipotecário: nas cédulas de crédito hipotecárias, além de seu registro no

Livro 3, é efetuado também no Livro 2 (art. 227, da Lei n' 6.015/73). No registro de Hipoteca

efetuado na matrícula do 2~RG é procedida a remissão ao número do registro da cédula no 3-

A. Neste, por sua vez, é feito remissão ao número do registro da hipoteca, conforme o artigo

910, das DGE. Prazo: é respeitado o prazo para registro de até 30 (trinta) dias, salvo as

exceções legais (art. 188, da Lei n' 6.015/73), contados da data em que o titulo ingressou no

cartório, com o lançamento no Livro de Recepção ou no Livro Protocolo. Registro Livro 2-RG

(registro Geral): a registradora ao preencher o Livro 2~RG, utiliza o livro em folhas soltas e

observa as seguintes normas: no alto da face de cada folha, é lançada a matrícula do imóvel,

com os seus requisitos, e no espaço restante e no verso são lançados por ordem cronológica e

em forma narrativa os registros e averbações dos atos pertinentes aos imóveis matriculados,

conforme dispõe o art. 869, das DGE. Matriculas: nas matriculas constam os seguintes

requisitos: o número da ordem, que segue ao infinito, a data, a identificação e a caracterização

do imóvel, o nome e a qualificação do proprietário, o número e a data do registro anterior ou,

conforme o disposto no art. 874, das DGE. Nas matrículas de 2-RG (registro Geral) consta a

data; o nome do transmitente e do adquirente, com a respectiva qualificação, o título da

transmissão, a forma do título, sua procedência e caracterização, o valor do contrato, da coisa

ou da divida, prazo desta e demais condições, conforme o artigo 897, das DGE. A qualificacão

do proprietário: o proprietária é qualificado na matricula com os seguintes dados: nome CiVil(~,_;

completo, sem abreviaturas, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência, rJ "-
número de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),

número do Registro Geral de sua cédula de identidade (RG), sendo casado, o nome e a Si
qualificação do cônjuge e o regime de bens no casamento, bem como se este se realizou antes

ou depois da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, conforme artigo 879, das DGE. ¥
Qualificação do imóvel: tem sido observada a qualificação completa do imóvel com sua
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descrição na escrituração do Livro 2-RG em atendimento ao que determina o art. 883. das

OGE. Fonte: os caracteres contidos na escrituração dos livros da serventia estão com

dimensão minima equivalente à das fontes Times New Roman 12 ou Arial12, de acordo com o

inciso IV, do artigo 112, das OGE. Comunicado: a registradora comunica os negócios

imobiliários registrados na serventia às prefeituras municipais, para efeito de atualização de

seus cadastros, conforme art. 1.022, das OGE. As comunicações contêm em resumo, os dados

necessários â atualização cadastral. sendo procedido por meio de sistema de listagem mensal,

conforme art. 1.023, das OGE. Rubrica: Os livros de protocolo n. 1-A e 1-8 são impressos por

folhas, numeradas. com termos de abertura e de encerramento por estes assinados,

observamosque no livro 1-A (Livro de Protocolo), não está encadernado, em desacordo com o art.

4° da Lei nO6.015/73 c/c o art. 122, das OGE. A registradora procedeu a encadernação do

respectivo livro durante a correição. 3 - FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS,

SELOS E REMESSAS DE DADOS - A tabela de emolumentos e custas vigente atende as

especificações constantes do Anexo 11 do Provimento nO029/2015-CG e está afixada em local

bem visível e franqueada ao público, nos termos do disposto no art. 139 das OGE c/c o art. 4°,

da Lei Federal n' 10.169/2000. 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. 159 das OGE. 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 S 1°, art. 145 das OGE. Os recolhimentos de custas são feitos até o final do

expediente bancário do dia útil imediatamente subsequente, nos termos do S 2°, art. 145 das

OGE. No caso de atraso os recolhimentos são acrescidos de atualizações monetárias e juros.

nos termos do S 3°, art. 145 das OGE c/c o Provimento nO016/2010-CG. As custas pertinentes (X);
ao movimento de encerramento do mês são recolhidas independente do valor das custas. no Y1'
primeiro dia útil do mês subsequente, nos termos do S 4°, art. 145 das OGE. Ê. emitido recibo

de quitação a quem pagou pelo serviço, independente de solicitação e sem discutir seu

interesse, nos termos do art. 138 das DGE c/c art. 6' da Lei Federal n' 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. Nos recibos emitidos consta a remissão da numeração dos selos utilizados,
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em obediência ao disposto no 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 S 10, art. 138

das DGE clc inc. IX, art. 30 da Lei na 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 ã. Corregedoria Geral da Justiça,

diariamente, por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial. SIGEXTRA,

lodos 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

~ 1° do art. 127 das DGE. Os dados enviados são alterados mediante solicitação escrita da

delegatária, encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça com a respectiva justificativa, nos

termos do ~ 2° do art. 127 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 características idênticas aos atos lançados

manualmente no SIGEXTRA, nos termos do ~ 3° do art. 127 das DGE. Havendo imperiosa

necessidade de cancelamento de ato, a delegatária faz a solicitação ã. Corregedoria Geral da

Justiça, via Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, nos termos do ~

4° do art. 127 das DGE. 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. Contudo, identificou-se a ausência das cotarrecibos nos Registros de convençào ~

de condomínio (ex: Matricula 131) e Registro de abertura de matrícula como ato autônomo (ex:

Matrícula 1092). Nos atos gratuitos estão sendo aplicados selos isentos sem ônus aos _

usuarios. anotando a expressão "ISENTO DE EMOLUMENTOS. CUSTAS E SELO" no lugarW

reservado a cotarrecibo nos termos do art. 176 das DGE. Há a impressão no documento I .I

entregue ao usuário, da expressão: "Consulte a autenticidade em

www.tjro.jus.br/consullaselor. nos lermos do S 2' do art. 156 das DGE. Os selos de ri.
fiscallzação são utilizados sequencialmente, sendo vedado o início da utilização de um lote ~

sem o término de utilização do anterior, nos termos do art. 169 das DGE. A numeração do selo (J;:1
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestoçiJo jurisdicional, por meia da
controle, or-ientoçiJo e fisc.olizoç3o dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrojlJdic,ois.

VISÃO: Ser reconhecida p£la sociedade coma órgao oc~síyel. ética e eflcLente
na reolizoçao. de suas otividedes.

é incluída 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 período de 90 (noventa) dias, nos termos

do S 3D, art. 165 das DGE. Quando possível, 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 OGE c/c 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 OGE. Entretanto, observou-se,

cobrança indevida pela averbação na Matricula 186, vinculada ao selo de fiscalização do tipo

Digital (IMOVEIS) n' L1AAA33783. Esta matricula é nova e foi aberta em decorrência da

transferência da circunscrição do 1° para o 2° Ofício de Registro de Imóveis. Ao abrir a

matricula 186, a serventia do 2° Ofício digitou de forma equivocada o CPF do usuário.

Posteriormente, esse mesmo usuário requereu um serviço na serventia e lhe foi cobrado a

averbação sem valor declarado de retificação do CPF no valor de RS 40,44. Acerca desta

questão, o Juiz Auxiliar da Corregedoria pontuou que, nesse tipo de averbação, a cobrança

contraria o disposto no inciso IX do art. 3° da Lei nO10.169/00, que assim reza: "Art. 3°. É

vedado: ... III - cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que

teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e

de registro". A rigor, nos termos do S 1°, do art. 21, da Lei Estadual nO2.936/2012. o caso

ensejaria a instauração de procedimento administrativo não disciplinar. Todavia, considerando

que a Serventia foi recentemente instalada e, inexistentes antecedentes de cobrança indevida,

considerando que a Registradora prontamente promoveu a restituição ao usuário, em dobro,

conforme legislação em vigor, o Juiz Auxiliar entende pela desnecessidade de instauração do

procedimento. ~ considerado o maior valor atribuído ao bem para efeito dos cálculOS de ~

emolumentos e custas, nos termos do S 1° do art. 142 das DGE. Nos registros de escrituras em ' 1

geral e instrumentos particulares é inserido um selo no documento em que é certificada a

prática do(s) ato(s) e, havendo mais de um registro ou averbação no mesmo documento ri
apresentado, são inseridos tantos selos quantos forem os atos praticados, fazendo remissão do !/
numero do selo no respectivo registro/averbação, nos termos do Inc. 11,S 3° do art. 171 das f}?J
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MISS"'O: Assegurar 6.sociedade 1;1 efetiva prestaçõo Jurtsditiono.l. por meio do
controle, orlentQçllo e flscolizoçllo dos serviços Judlciois de 10Grau e

extrajudiciols.
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DGE. Na abertura de matrícula como ato autônomo o selo é inserido no requerimento que deu

origem ao ato praticado, com remissão do número do selo no respectivo registro, nos termos

do Inc. IV, 9 3° do art. 171 das DGE. Nos demais atos de registros o selo é inserido no

documento que originou a prática do ato, com remissão do número do selo no respectivo

registro, nos termos do Inc. IX, S 3° do art. 171 das DGE. Nas averbações em geral (com ou

sem valor declarado) é inserido um selo no documento em que é certificada a averbação, com

remissão do número do selo no respectivo registro, nos termos do Inc. X, ~ 3° do art. 171 das

DGE. 4 - PROCESSOS JUDICIAIS: não constam processos judiciais em trâmite e que sejam

afetos ao 2° Oficio de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Ji-Parana/RO. 5 •

DETERMINAÇÕES - Diante do que foi apontado na presente ata, constata-se que com o apoio

de sua equipe, a delegataria demonstra zelo e dedicação na busca de manter organizada a

atividade que lhe foi confiada. Contudo, ante a ocorrência apontada, determinamos que sejam

tomadas as seguintes providências: 5.1 (FUJU) - Constar ao final de todos os atos praticados,

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. 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS - O Juiz

Auxiliar da Corregedoria determinou que a responsavel encaminhe a resposta da

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

de Justiça, de forma organizada, por ordem de item das determinação contida na presente ata,

com as pàginas devidamente numeradas e rubricadas, sob pena de devolução. Determinou

ainda que, no tocante a regularização do item 5.1, devera ser comunicada e comprovada 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. Registre-se que no decorrer da

correição, os trabalhos 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. O Juiz Auxiliar da Corregedoria .~y
determinou a abertura de um protocolo digital destinado a elaborar notas explicativas versando

sobre as hipóteses de cabimento de averbação. Nada mais havendo, aos seis dias do mês de

junho de dois mil e dezesseis (09/06/2016). as 8:34hs. lavrou-se a presente ata. que depois de

lida e achada conforme. vai assinada pelos magislrados Áureo Virgilio Queiroz. Juiz Auxiliar¥t
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MISSÃO, Assegurar ~ sociedade o efetiva prestaçClo jurisdicional, pOl" meio do
controle, orientoçClo e fiscolizaçC!o dos serviços judiciaiS dt 10Grou e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pelo sociedade como órgCloac£ssível, éTico e leficiel\te
no reolizoçêlo de suas atividades.

Miscelen~ dos Santos Kluska
Auxiliar da DICSEN

Domingos Sávio~eira do Nascimento
Auxiliarda COREF

~:JAci/; .ardi
Auxil ar da DICSEN

André deLe'ho
Auxiliarda COREF

Áureo rgíl Ileiroz Márcia Adila.~a r új~~:eitas Santana
JUIZAuxiliar da~regedorla Juíza CorregedoraPê anen\8 - em substituição

Nethánya~~ Cavalcante
Delegalária

Corregedoria e Márcia Adriana Araújo Freitas Santana, Juíza Corregedora Permanente - em

substituição,pela delegatária Nethânya Sinya Santos Cavalcante, pelos auxiliares da

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

Domingos Sávi ' ixeira do Nascimento.
I'
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar d saciedade a ef~tivc prestação jurlSdicianal, por
meia do cantrole. ori~ntaçõo e fiscalização dos servlças judiciaIs de 10

Grau e extrajudiciais,

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade camo órg(io acessível, ética e
diciente na realizaçõo de suas atividades.

Processo Eletrônico n. 0030484-18.2016.8.22.1111

Assunto: Ata de Correição realizada no 20. Ofício de Registro de Imóveis do

Municipio e Comarca de Ji-Paraná/RO.

Despacho

Vistos etc.

Homologo a ata de correlçao ordinária realizada em

06/06/2016 no 2' Registro de Imóveis do Municipio e Comarca de Ji-Paraná/RO.

deflagrada pela Portaria n. 251/2016-CG, publicada no DJE n. 099 de 31/05/2016.

Notifique-se a Delegatária para que justifique. em cinco dias.

a averbação de retificação de CPF em razão de erro imputável ao respectivo serviço

registral e que gerou cobrança indevida de emolumentos.

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

Porto velhO,~junhO de/2016.

Desembarga ar HIRAM SO~ES

ygedor Geral da Justiça

RuaJasé Co.macho,nO585. 40 andar, solo 401. Bairro Olaria - CEP:76.801-330 _ Porto V~lho-RO
Fa~:Gcbiroete 69 - 3217-1061/ DIEST 1037 I DrVAD 1038 I DICSEN 1039 I Pratocola 1035 e Fax: 1036

Tribunal de Justiça - foroe geroI69-3217-1152 - s,te: _wtlro lUS.bf'e-moi! cgl@tlrolusbr


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

