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CORREGEDORIA,

I GERAL DA JUSTiÇA
, RONDÔNIA',L .__. ._,~

. MISSÃO: Assegurar à sociedade o efetiva prestação jurisdicional, por meio do contr,
serviços judiciais de 1° Grau e extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível, ético e eficiente no

Processo Eletrônico n, 0080487-11.2015.8.22.1111

Assunto: Ata de Inspeção realizada no 2" Ofício de Protesto de Títulos e Documentos do

Município e Comarca de Ji-Paraná/RO

Despacho

Vistos etc.

Homologo a ata de inspeção realizada no período de II a 12/01/2016
no 2" Ofício de Protestos de Títulos e Documentos do Município e Comarca de Ji-Paraná,
deflagrada pela Portaria n, 001/2016, publicada no DJE n. 006, de 8 de janeiro de 2016.

Determino a instauração de procedimento preliminar nesta Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça para apuração das irregularidades apontadas na Ata de Inspeção,

Notifique-se a Interina para que se manifeste no prazo de 15 (quinze)

dias.

Porto Velho, 15 de j

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

Desembargador SOUZA MARQUES
Corre edor-Geral da Justiça

-------
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MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio JW' 0"\
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e . iJ ..'l~.

extrajudiciais. 6\~\>;) 'l
VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível, ético e'" "I,[f' ~

eficiente na realização de suas atividades. é!I' ~ I • ,.

ATA DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO 2° OFíCIO DE PROTESTO DE

TíTULOS E DOCUMENTOS DO MUNICíPIO E COMARCA DE JI-PARANÁlRO.

Processo Eletrônico n. 0080487-11.2015.8.22.1111. Aos 11 (onze) do mês de Janeiro do

ano de 2016 (dois mil e dezesseis), no 2° Tabelionato de Protesto de Titulos e Documentos

do. Município e Comarca de Ji~Paraná, localizado na Av. Marechal Rondon, 870, Sala 12 -

Térreo, presente a Interina a Senhora Vanda Aparecida Basso, o MM. Juiz Auxiliar da

Corregedoria Áureo Virgilio Queiroz, auxiliando-os os servidores Adriana lunardi e André de

Souza Coelho, procedeu-se àlnspeção Extraordinária, designada pela Portaria n 001/2016-

CG, publicada no DJE n. 006 de 08/01/2016. Iniciados os trabalhos, de verificação solicitada

pelo CNJ conforme processo digital registrado sob o n,o.0080487-11.2015.8.22.1111.

IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA - A Sra. Vanda Aparecida Basso foi nomeada para

responder interinamente pelo Tabelionato de Protesto de títulos e Documentos do Município e

Comarca de Ji-Pan:iná, por meio da Resolução n. 001/2016-PR, publicada no DJE n. 004 'de

08/01/2016, tendo tomado posse em 08/01/2016. Todavia, a Interina gere administrativamente

a Serventia desde 05/10/2015, quando foi protocolizado o, requerimento de renúncia do

anterior Titular. Dado inicio aos trabalhos, foram examinados, por amostragem,' os livros;

autos e papéis da serventia, constando-se o seguinte: 1 - ADMINISTRAÇÃO E ASPECTOS

GERAIS - Horário: O horário de funcionamento ao público é das 09:00 às 15:00 horas: ém

conformidade com o art. 209, das DGE. Instalação: As instalações fisicas oferecem

condições adequadas de acesso ao público, higiene e segurança para os arquivos, livros e

documentos, correspondendo às exigências de qualidade, continuidade, regularidade;

eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança, atendendo o disposto

no art. 5° das DOE c/c art. 4°, da lei 8.935/94. Os móveis, utensílios, máquinãs' e

equipamentos são adequados para a prestação dos serviços, de acordo com o art. 107, 111,

das DGE. Há espaço apropriado para acomodação dos usuários, enquanto aguardam

atendimento. Livros de consultas: São mantidas à disposição dos usuários e doS

interessados para consultas relacionadas aos serviços prestados as seguintes edições:

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
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MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais.

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

.... , ,

Natárias e Registradares- Lei nO8.935, de 18 de navembra de 1994; Diretrizes e Narmas da

Corregedaria-Geral da Justiça, atendendo.a dispasta na art. 111 das DGE. Livro de Visitas e

Correições: A unidade passui a Livro de Visitas e Carreições, de acarda cam a art. 120, das

DGE. Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa: A unidade pracede à

alimentação.diária da Livra de Registro Diária Auxiliar da Receita e da Despesa para registra

diária das entradas e saídas acarridas. Analisando. par amastragem a períada 17/07/2015 a

31/12/2015 fai passível canstatar que as respansáveis pela serventia não. alimentaram de

farma adequada a Livra Caixa da SIGEXTRA: Resultado da apuração: a) deixando.de inserir

a descrição.detalhada da. despesa na histórica das lançamentas (campetência da despesa

realizada: mês, dia e ano.; dadas da empresa, bem cama descrição. da praduta/serviça

adquirida, e ainda, número. da cupam au nata fiscal). Exemplas: Despesas Bancárias ID.

212630, fls.411; ID. 212632, fls. 411; ID. 212634, fls.411; 212637, fls.411. b) Faram

detectadas lançamentas enquadradas em cantas indevidas, cama par exemplo.aqueles cam

Aquisições de selas (dispêndio.) lançadas cama selas (receita). CONTA EQUIVOCADA:

Exemplo.:ID's. Selas ID.197012, fls.43; ID.201097, fls.85; ID.218978, fls.528. c) Verificau-se a

ausência de camprovantes de pagamento. na inserção. dal!. ,PDF's nas lançamentas das

despesas na SIGEXTRA, coma par exemplo.,nas despesas cam Recalhimenta de Custas ao

FUJU, ID.209801, fls.360; ID.229808, fls..853; ID.229734, fls.863. d) ausência de inserção.da
-,.,

PDF, nas despesas cam Energia Elétrica ID.209111, fls.174; Manutenção. e Reparos,

ID.193852, fls.26. e) Fai detectada lançamentas equivacadas, ande as vaiares lançadas não.

carrespandem cam as dbcumentas fiscais apresentadas, camo par exemplo.: "Despesa cam

Serviças Terceirizadas" fai lançada na SIGEXTRA (R$ 4,00), parém a vaiar que está

dispanível na PDFé (R$ 45,00); ID.207878, fls.142; Vale transparte, fai lançada na-..,'
SIGEXTRA (R$ 45,00), mas está dispanível na PDF (R$ 46,43) ID.194723, fls.30; Outro

lançamento.equivacada nesta canta (vale transparte) na SIGEXTRA (R$49,97) na PDF está

dispanível (R$36,00) ID.195077, fls.50, em desacarda cam as maldes definidas pela

Carregedaria Geral da Justiça, prevista na art. 121, IV, das DGE. c/c artigo. 6° e 8° da

Pravimenta n. 45/2015 da CNJ c/c artigo.130 das DGE. Vale destacar que a respectiva livro
. . •••.•! o"~

caixa carrespandente ao.ano.de 2015 não.fai encaminhada para a "vista" da Juiz Carregedor

Permanente, em desacarda ao. Provimento. n. 45/CNJ. Livro de Controle de Depósito
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MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade comoórgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades.
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Prévio: A unidade passui a Livro de Cantrale de Depósita. Prévia. Na entanta, a madela

utilizada pela serventia nãa carrespande aa exigida pela art. 4° da Pravimenta n. 45/2015~

CNJ, para registra das serviças que admitam a recebimenta de vaiares candicianadas a

prática da ata, bem cama. nas termas da dispasta na art. 120, V, das DGE. Classificadores

de atos e decisões: Os atas narmativas e decisões da Corregedaria Geral da Justiça e da

Carregedaria Permanentesãa arquivadas em classificadar própria, de acarda cam a art. 125,

I, das DGE. Registro dos funcionários: Os funcianárias nãa estãa devidamente registradas

canfarme as narmas trabalhistas, em desacarda cam a art. 12, das DGE. Verificau-se, a
~! "presença das seguintes funcianárias nãa registradas na CEI da respansável: 1) Irene Florinda

de Sauza; 2) Maisa Tavares de Carvalha; 3) Wesley de Sauza e 4) Canrada Alan Barges. Na

períada de 25/11/2015 a 17/12/2015 fai apresentada à equipe correicianal recibas simples de

pagamenta, nãa apresentade falha de pagamenta, cantrarianda as narmas trabalhistas:

Expedientes, comunicações e decisões enviadas: Os expedientes, camunicações e~.,
decisões enviadas pela Corregedaria Geral da Justiça, sãa recebidas par meia da endereça

eletrônica (e-mail) institucianal .oumalate digital (ferramenta de camunicaçãa instituída pela

CNJ), de acarda camo art. 127, das DGE. Backup ou ..cópia de segurança: Existe

procedimenta de backup .oucópia de segurança para seus arquivas infarmatizadas, de mado

a proteger as seus registros cantra passíveis sinistros .ouacidentes, a interinainfermeuque a
. . -,.,

cópiade segurançaé mantidana serventiae nãeem lugar diversa da serventia, emdesacerdecem

e art. 41 da Lei 8.935/94 c/c cam a art. 117 das DGE. Imposta de renda: A interina

apresentau somente uma guia de impasta em name da senhar Emil Jacques referente aa mês

de autubro/2015. A referida guia de pagamenta é devidamente arquivada em classificador

própria, na entanta a interina deverá recalher a impasta canfarme a artiga 126,VIII, das DGE.
. -I.,,,

FGTS: As guias de recalhimento da Funda de Garantia par Tempa de Serviça - FGTS e as

guias de recalhimenta da cantribuiçãa previdenciária aa Instituta Nacianal de Seguridade

Social - INSS sãa arquivadas em classificadar própria, par mês de campetência. Na entanta,

só faram apresentadas as guias Recalhidas pela Senhar Emil Jacques, em desacarda cam a

art. 126, VII, das DGE. A interina apresentau as certidões de regularidade da FGTS e a-. ,
certidãa de tributas federais, canfarme dispasta na incisa 11, art. 1° da Decreta nO6.106 e

Pravimenta N° 45/2015-CNJ. Arquivos das despesas: Sãa arquivadas as campravantesdas
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RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade comoórgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades.
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despesas efetuadas, incluindo os de retenção do imposto de renda, de acordo com o artigo

8°, Parágrafo Único do Provimento n. 45/2015 do CNJ c/c artigo 131 das DGE. 2 -

PROTESTO DE TíTULOS E DOCUMENTOS - Livros em uso: a) Livro de Protocolo n. 005 fI.

142; b) Livro de Registro Integral n. 15 fI. 132, c) Livro de Cancelamento n. 001, fI. 024 e d)

Livro de Registro de Atos Adiados n. 001 fls. 1.3. Títulos apresentados: Os títulos 'são
, ! '

apresentados por meio físico, digital ou eletrônico, em concordância com o art: 209, 3, DGE.

COAs: Conforme ve,rificado no livro de apresentação de títulos para protesto à interina

recepciona os títulos da CDAs normalmente. Conta Bancária: A serventia possui uma :conta

bancária exclusiva para recebimento de títulos apontados, atendendo o previsto no art. 242,

das DGE. Analise prévia: É feita uma analise prévia da regularidade dos títulos' ou
I,

documentos de dívida, quando apresentados de forma física, ou dos dados deste quando

apresentados em arquivos eletrônicos, conforme art. 212, 32°, inciso XI, das DGE. Livro de

Protocolo: O Livro de Protocolo não é escriturado em forma de coluna. As informações tomo

o número de ordem, natureza do titulo ou documento de dívida, valor do título, nome do

apresentante estão lançados na mesma coluna sem a de\(ida, separação, em desacordo Com

o art. 290, das DGE. Escritura do Livro de Protocolo: observou-se que não é procedida à

escrituração diária, c:om a data de encerramento corresponde à data da apresentação.

Detectamos ainda ausência de assinatura da responsável para este fim, em desacordo célm o
artigo 289, 31, das DGE., Livro de Protocolo: Os livros de protocolo são encerrados com 200

(duzentas) folhas, de acordo com o art. 288, das DGE. No liv~o de protocolo são lançados os

termos usuais de abertura e encerramento, na primeira e na última folha. Porém, n'ão consta

assinatura da responsável, ex: Livro de Protocolo n. 001, 002 e 003, em desacordo com o art.

288, 3 2°, das DGE. Livro, de Registro de Cancelamento de Atos Adiados - Convêníoi;: A

serventia possui o Livro de Registro de Cancelamento de Atos Adiados - Convênios,

conforme disposto no art. 285, 111das DGE. Termo de Ab~rtura: Não consta o termo de,
abertura nos livros de Cancelamento n, 001, Livro de Protocolo n. 005, Livro de Instrumento de

Protesto 15, Livro de Registro de Cancelamento de Atos Adiados - Convênios n. 901,

contrariando o disposto no art. 291, das DGE. CRA: A serventia encontra-se cadastraãà'no

CRA - Central de Remessa de Arquivos, com recepção dos títulos por meio eletrônicos, de

acordo com o art. 210, 3 8°, das DGE. índice: Nãoé elaboradq o índice de protesto nos livros,
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MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio.
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°Grau e

extrajudiciais_

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como6rgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades.

contrariando o disposto do art. 286, das DGE. Nota de devolução: São feitas as notas de

devolução sem qualificação dos motivos pelo qual foi devolvido, exemplo devolução n. 60, em
--,., .

desacordo com o art. 212, S 2°, inciso XI, alínea "b" das DGE. Intimação: O endereço

adotado na intimação é o mesmo contido no título, de acordo com o art. 224, S 3, das DGE.

Edital: Detectamos o Edital n.218/2015, com a data para pagamento até o dia 31/12/2015,

porém nesta data não houve expediente, impossibilitando o devedor de efetuar o pagamento,

em desacordo como art. 228 c/c 238 S2°, das DGE. Observamos que a responsável após
. -.. ,

frustrada tentativa via postal não procede à intimação por Edital, em desacordo com o art.

228, S 1°, inciso I, das DGE. Constatamos ainda que os títulos com devedores residente~ no

distrito de Nova Londrina são intimadosdiretamente por edital pelo motivo de seu endereço ser

ignorado. Salientamos que o endereço constante no título nãoé ignoradoconformeconstatação,

e para que seja intimados por edital deverá ser frustradas todas as forma de intimação,..... , ...~. ,
conforme dispõe o artigo 15 da lei 9492/97. Os editais são fixados no tabelionato e publicados

pela imprensa local, de acordo com o art. 228, S 3°, das DGE. Os Editais são arquivados em

arquivo próprio e em ordem cronológica, em conformidade dom o art. 228, S 6°, das DGE.

Data da fixação: Nos editais consta os requisitos exigidos para intimação, no entanto não

consta a certificação' da data de fixação, em desacordo com o art. 228, S 4°, das º~,E.,
Boleto: A forma utilizada para o recebimento (pagamento) dos títulos apontados para protesto

não é feita por Boleto de cobrança, em desacordo com o inciso 111, do artigo 238 das DGE. A

interina informou que solicitou autorização para implementação dos boletos, 9 que fO,i

autorizado pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria. Classificador de sustação: Nos casos de

sustação/suspensão dos efeitos de protesto são arquivadas em pasta própria, de acordQ,p9m
o art. 231, das DGE. índice de sustação: A serventia não possui índice dos títulos que

tenham seus protestos sustados e suspensos, contrariando o art. 235, das DGE. Averbação

de sustação: observamos que, no livro de Protesto n. 003, fI. 89, não consta averbação da.

sustação de protesto solicitada pela 5° Vara Civil desta comarca, em 09/12/2015, contrariando

o disposto no artigo.266, das DGE. Dispositivos das Diretrizes: Detectamos nas intimaçpE;ls,
. I

instrumentos e recibos que os dispositivos citados não correspondem ao Provimento 18/2015.

Quitação: Após a confirll1ação do pagamento é dada à devida quitação, de acordo com art.

243, das DGE. Cancelamento de protesto: Não é exigido o documento original do título da
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MIssÃO: Assegurar d sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade comoórgão acessível, ético e
eficiente n~realização de suas atividades.

divida protestado para efetivação do devido cancelamento, contrariando o art. 259, das DGE.

Cancelamento por instrumento de protesto: A serventia não exige nos casos: 'de

cancelamento de protesto por instrumento a devida concordância do credor, em desacordo

com o art. 259, S 1°, das DGE. Comprovação da represen~~ão das cartas de anuência:

Nos casos de cancelamento com carta de anuência a responsável não exige' a devida

comprovação do credor que assina como representante através de procuração ou contrato

social, em desacordo com o art. 259, S 2°, das DGE. Anotação no índice:~'N()s

cancelamentos de protesto não são feitas as devidas anotações no índice de protesto,

contrariando o art. 262, das DGE. Prazo do Protesto: Não é respeitado o prazo de 03 (três)

úteis para a lavratura do protesto contando da protocolização do título ou docümento de

dívida, ex: Livro 15, fls. 91, 92 e 132, contrariandoo art. 223, das DGE. Encerramento diário

do protocolo: É feito o encerramento diário no livro de protocolo. No entanto, a data. do

encerramento não corresponde à data do protocolo, contrariando o disposto no art. 289, das

DGE. Impressão do livro de protocolo: No livro de protocolq após o preenchimento de todo
; ..

o campo ocorrência é feita a impressão e consta no termo de encerramento somente a datá

do encerramento, não constando a data da impressão e nem a assinatura da responsável,

contrariando o art. 289, S 2°, das DGE. Escrituração: A escrituração dos livros de prõtesto

contém 200 (duzentas) folhas, em atendimento ao art. 291, S 2, das DGE. Instrumento de

Protesto: No instrumento de protesto não contém a assinatura da responsável ex: Livro de

Protesto n. 012, fls. 119 a 149 e livro 15, fls. 95 a 104, contrariando o art. 293, X, das DGE

Assinatura da responsável: A assinatura nos recibos de quitação n. 894, 869, 507, não

corresponde à assinatura.da interina, em desacordo com o artigo 113, S1°, VIII, das OdE.

Detectamos nos recibos, nas intimações e nos livros de instrumento de protesto assinatura da

interina em local diverso da identificação, em desacordo cqm o artigo 117, das DGE.

Classificador: A serventia não possui arquivo das procurações e respectivos atos

constitutivos que comprovem a representação legal, quando outorgantes ou outorgados forem
"" .. ,.

pessoas jurídicas e quando se tratar de empresas de assessoria prestadoras de serviço

especialmente constituídas mandatárias para recebimento de intimações, em desacordo com

o art. 297, IX, das DGE. 3 - DISTRIBUIDOR DE PROTESTOS - Livro em uso: a) Livro de

Protocolo n. 001, fI.157, impresso em 18/12/2015 e b) Livro de Protocolo títulos Adiados n:
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais.

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

001, fi. 38, de acordo com o art. 284, alínea "a", das DGE. COAs: Observou-se que os títulos
,~",

CDAs estão sendo protocolizados e distribuídos normalmente conforme constatado no livro de

protocolo da serventia. Livro de Protocolo: Detectamos que não consta o termo de Abertura,

não consta assinatura da responsável no encerramento diário,.constando apenas ao final da

folha impressa. Nos casos de títulos com custa adiadas, a distribuição não são feitas

separadamente, contrariando o disposto no art. 212, ~ 2°, inciso I, alínea "a" das DGE.

Apresentação: Os' títulos e outros documentos de dívida apresentados para protestd' '~o

horário regulamentar são protocolizados dentro de vinte e quatro (24) horas, em dias úteis, a

contar de sua entrega, observando-se à estrita ordem cronológica de entrada, de acordo com

o artigo 211, das DGE. Formulário de solicítação: Para apresentação dos títulos e
documentos de divida não é exigido o preenchimento prévio, pelo apresentante, de formulário

de solicitação, conforme modelo padronizado e desenvolvido pelo Instituto de Estud6~'de

Protesto de Títulos do Brasil - Seção Rondônia, em duas vias, uma para arquivamento e

outra para lhe ser devoivida éomo recibo, sendo de sua responsabilidade as informações

consignadas, e não contém os dados minimos exigidos no ~ 5° deste artigo, em desacordo

com o artigo 211, ~ 1, das DGE. Arquivo: A serventia não possui arquivo dos comprovantes
_. "'M

de devolução dos títulos ou documentos de dívidas solicitadas pelo Banco do Brasil, que 'não

possam ser protestados, em desacordo com o art. 297, alínea "g", das DGE. Osexpedientesde
cancelamentoe os documentosque instruíramo pedidonãoestãonumeradosem ordemcrescentee
arquivadosnessa ordem, em desacordocom o artigo 263, das DGE. 4 - FISCALIZAÇÃO DE

CUSTAS, EMOLUMENTOS, SELOS E REMESSAS DE DADOS - A tabela de emolumentos
~! ,.,.

e custas vigente está afixada em local bem visível e franqueada ao público. Todavia, não está

atendendo as especificações constantes do Anexo 11 do Provimento nO0029/2015-CG c/c o

disposto no art. 139 dasDGE. 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 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 em cumprimento ao estabelecido no ~ 1°, art. 145 das DGE. Os

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

imediatamente subsequente, nos termos do ~ 2°, art. 145 das DGE. No caso de atraso os
Rua José Camacho, nO585. 40 andar. sala 401. Bairro Olaria - CEP: 76.801-330 - Porto Velho-RO
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

. MIssÃo: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais.

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

L'S-

recolhimentos são acrescidos de atualizações monetárias e juros, nos termos do S 3°, art,1.45
das DGE c/c o Provimento n. 016/2010-CG. 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 4°, art. 145 das DGE. É emitido recibo para todo ato
praticado e numerado em ordem crescente, ininterrupta e sequencial, em duas vias, ficando

uma via arquivada na serventia e a outra entregue ao interessado nos termos do art. 138,das
.. . !

DGE c/c o art. 6°, Lei Federal n. 10.169/2000 e inc. IX, art. 30 da Lei nO8.935/1994. Os

recibos discriminam os valores pagos a titulo de emolumentos, custas e selos, bem como a

numeração do número do selo utilizado nos termos dos incisos V e VII, art. 138 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. 138 das DGE. Os atos praticados na serventi~'lsão
informados à Corregedoria-Geral da Justiça, diariamente, por meio do Sistema de

Informações Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, nos termos do art. 127 das DGE.

Verificou-se, no entanto, a omissão da remessa da informação pertinente a 24 ato$

praticados, vinculados aos selos de fiscalização que se encontravam com "status pendente",

sendo 20 (vinte) selos do tipo Digital Protesto nOL2AAA40023 a L2AAA40030, L2AAA4~?52,

L2AAA40753, L2AAA4771O, L2AAA47711, L2AAB44300 a L2AAB44305, L2AAB46709 e

L2AAB4671O, além de 04 (quatro) selos do tipo Digital Protesto-Isento nOL2AAA40015,

L2AAA40017, L2AAA40019 e L2AAA40025. 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. 127 das DGE. Os déjdoS

enviados são alterados mediante solicitação escrita, encaminhada à Corregedoria-Geral da

Justiça com a respectiva justificativa, nos termos do S 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 formataç?Ge

características idênticas aos atos lançados manualmente no SIGEXTRA, nos termos do S 30
do.art. 127 das DGE. Constam ao final do ato praticado, o valor dos emolumentos, custas e

selos e suas somas, além do respectivo selo de fiscalização, nos termos do art. 144 das DGE.

Entretanto, detectou-se que nos Protestos de Titulas com Custas Adiadas não consta a
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais.

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

..~~,,"

'-: .
remissão dos valores pagos a título de emolumentos, custas e selos, tampouco a soma

desses valores a exemplo do observado nas fls. 61 e 62 do Livro 007. Verificou-se ainda que

nas Averbações de Cancelamento de Protesto não consta somatório das parcelas pagas a

exemplo do observado nas fls. 35 e 37 do Livro nO007. Na prática dos atos gratuitos, são

aplicados selos de fiscalização sem ônus para o usuário, anotando a expressão ISENTO DE
. ..." "~O,

EMOLUMENTOS, CUSTAS E SELO no lugar reservado à 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/consultaselol... nos termos dOS 20 do art. 156 das DGE. Os

selos de fiscalização são utilizados sequencialmente, nos termos do art. 169 das DGE. A

numeração do selo éincluida 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 míni~b 'no

periodo de 7 (sete) dias úteis, nos termos do S 30,art. 165 das DGE. Quando possivel, 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 c/c o art. 39, inc. VI, da Lei Federal 8.935/1994. Nenhum
...,: 'o"~

valor é cobrado pelo exame do título ou documento de dívida, devolvido ao apresentante' por

motivo de irregularidade formal, nos termos da 1" Nota Explicativa da Tabela IV,. do

Provimento n. 0029/2015-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. 0029/2015-CG. Há publicação de edital pela imprensa, e por cada apontamento

publicado, a interina deixa de cobrar até o valor mínimo tarifado pela Empresa Brasileira de
. ..

Correios e Telégrafos, pelo serviço de remessa de correspondência com AR (aviso de

recebimento), previsto na 5" Nota Explicativa da Tabela IV, do Provimento n. 0029/2015-CG.. ...., ,'-,

Fica facultado a interina cobrar até o valor mínimo tarifado pela Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos, pelo serviço de remessa de correspondência com AR (aviso de

recebimento), quando do caso de publicação de e'dital pela impressa, por cada apontamento
. '.

publicado, nos termos da 5" Nota Explicativa da Tabela IV, do Provimento nO0029/2015-CG.

O Desarquivamento corresponde ao serviço de busca (procura, investigação, pesquisa), e
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientaçao e fiscalizaçao dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais; .

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

~".,,

tem por base, para a contagem do prazo, a data da prática do ato, e é cobrado em qualquer

caso em que não seja praticado qualquer outro ato, como por exemplo, a expediçãó de

certidão, nos termos da 6" Nota Explicativa da Tabela IV, do Provimento n. 0029/2015-CG. O

ato de diligência só é .cobrado nos casos em que a interina ou seu designado para tal serviço,
. ,

se desloca até o endereço do devedor para a entrega da intimação, nos termos da 7"1lJota

Explicativa da Tabela N,do Provimento n. 0029/2015-CG. As Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, atentas aos benefícios do art. 73 da Lei Complementar nO 123/2006 e,
- I, .•

particularmente, à isenção do inciso I do dispositivo legal referido, para fazerem jus ao mesmo

demonstram a sua qualidade mediante certidão expedida pela Junta. Comercial ou pelos

Oficiais de Registro Civil de Pessoa Jurídica, admitindo-se como válidas, até 31 de janeiro' de

cada ano, as emitidas no curso do exercicio fiscal anterior. As certidões são apresentadas às

serventias em cópia simples e ficam arquivadas nestas pelo prazo de validade, nos termos do, ..
S 1°do art. 240 das DGE. Todavia, verificou-se que a interina não está concedendo.a isenção

constante do inciso I do art. 73 da Lei Complementar nO123/2006 às Microempresas - ME e

Empresas de Pequemo Porte - EPP, reconhecida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor

Geral da Justiça por meio do Ofício Circular nO249/2015-DECOR/CG. Está sendo cobrado

pela prática dos atos constantes do código 401 da Tabela dei Custas - Quitação - os valores

de Custas e Selos, já quanto aos atos constantes do código 403 - Cancelamento estão sendo

cobrados os valores dos selos, quando às empresas se configuram como devedoras. A

situação é agravada pelo fato da interina estar cobrando as referidas custas e selos":dos

usuários sem efetuara repasse desses valores ao FUJU, pelo fato de gerar os boletos das

referidas custas no SIGEXTRA, infringindo a norma anteriqrmente citada. No pagamento

(quitação) o selo não está sendo inserido no título ou documento de dívida que brigin9u o

apontamento ou na materialização do eletrônico (intimação/boleto ou outro documento), ~

contrariando o disposto no S 4°, inc. 11, do art. 171 das DGE. Na retirada (desistência) o'selo {jJ
não está sendo inserido no título ou documento de dívida retirado original ou na ~

materialização do eletrônico (intimação/boleto ou outro documento), contrariando o disppsto

no S 4°, inc. 111, do art. 171 das DGE. Na sustação judicial definitiva de protesto por ordem

judicial, o selo digital. não é inserido no mandado ou documento que deu causa à sustação,

infringindo ao disposto no S 4°, inc. IV, do art. 171 das DGE. No cancelamento de protesto
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
. do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais.

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

~"i".

voluntário é arquivada na serventia a cópia física do titulo ou documento de dívida no qual

consta a anotação do registro do protesto ou na carta de anuência, não constando entretanto

a certificação do cancelamento do registro do protesto e o selo digital, contrariando os termos

9 4°, inc. V, do art .. 171 das DGE. Na certidão em forma de relação visando ao forneciru\3D.t0
. • I

de informações de protestos, ou de cancelamentos, suspensão provisória e sua revogação

(art. 29, da Lei nO9.492/97), em cada listagem ou relação são inseridos tantos selos quanto

são às informações prestadas:- de acordo com o 9 4°, inc. \tI, 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 9 4°, inc. VII, do art. 171 das DGE,..N,as

diligências (rural ou urbana) o selo é inserido na certidão de diligência elaborada pela interina

às margens do documento que originou a realização da diligência, nos termos do 9 4°,. inc.
VIII, do art. 171 das DGE. É observado o valor dos emolumentos fixados para a prática dos

atos, nos termos do art. 22, VIII, das DGE. 5 - DETERMINAÇÕES - Diante do qUE! foi

apontado na presente ata, determinamos que sejam tomadas as seguintes providências;,S.1
, i

(ADM) Revisar o histórico de lançamentos do Livro Caixa do Período de Julho/2015 até a

presente data, com a finalidade de alimentar de forma adequada o histórico de lançamentos

das despesas realizadas com a prestação de serviços extrajudiciais, em atendi.mento as

normas vigentes. 5.2 (ADM) Retificar os lançamentos efetuados na conta equivocada,

alterando o lançamento de "selos" para aquisição de selos. 5.3 (ADM) Revisar e proceder à
. . ,

inserção das despesas em formato PDF a partir do período analisado. 5.4 (ADM) Proceder

aos ajustes/correções necessários nos lançamentos das despesas, citadas acima, referente

ao período do mês de julho/2015 até a presente data, para que atendam ao disposto no

Provimento 045/2015 CNJ. 5.5 (ADM) Encaminhar o Livro Caixa referente ao ano de 2015 à

Juiza Corregedora Permanente para visto, de acordo com o Provimento 45/2015 do CNJ~5.6 . .-I
(ADM) Adequar o Livro de Controle de Depósito Prévio nos moldes definidos pelo art. 4° do fJ
Provimento n. 45/2015-CNJ, para registro dos serviços qu~ admitam o recebimento de valores cII
condicionados a prática do. ato, bem como nos termos do disposto no art. 120, V, das DGE, ~

5.7 (ADM) Manter procedimento de backup ou cópia de segurança para seus arquivos

informatizados, em lugar diverso da serventia, nos termos do art. 41 da Lei 8.935/94 c/c ~~m o

art. 117 das DGE. 5.SJADM) Proceder ao recolhimento do FGTS e INSS dos funcionários na
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MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades. ,.~,.,,

CEI da interina a partir de 17/12/2015 e manter arquivado na serventia em pasta própria,

conforme dispõe art. 126, VII, das DGE. 5.9 (ADM) Apresentar as guias de recolhimento dei

imposto de renda referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2015, conforme dispõe o

artigo 126, das DGE. 5.10 (ADM) Proceder os registros dos funcionários na CEI da interina.

5.11 (PROTESTO) - Adequar o livro de protocolo em forma de coluna, em atendimento aOart._

290, das DGE. 5.12 (PROTESTO) - Adequar o livro de protocqlo para constar o encerramento

com data correspondente à apresentação e posterior assinatura da responsável,' conforme

estabelecido no artigo 289,91, das DGE. 5.13 (PROTESTO) - Proceder à intimação por edital

somente nos casos previsto no artigo 15 da lei 9492/97. 5.14 (PROTESTO) - Assinãr 'às

termos usuais de abertura e encerramento, na primeira e na última folha, em atendimento ao

art. 288, 9 2°, das DGE. 5.15 (PROTESTO) - Assinar no local onde constar a identificação da
o _-o _ I

responsável, conforme artigo 117, das DGE. 5.16 (PROTESTO) Proceder a abertura dos livros de

Cancelamento n. 001; Livro de Protocolo n. 005 Livro de Instrumento de Protesto 15, Livro de

Registro de Cancelamento de Atos Adiados - Convênios n. 001, em conformidade com ~ô'art.
291, das DGE. 5.17 (PROTESTO) - Elaborar o Indice de protesto por nome e documentos de

identificação, conforme o art. 286, das DGE. 5.18 (PROTESTO) - Proceder à adequação das
I'" .

notas de devolução para constar o motivo da devolução, de acordo com o art. 212, S 2°, inciso
XI, alinea "b" das DGE. 5.19 (PROTESTO) - Lançar prazos para pagamentos de protesto

conforme expediente bancário, conforme dispõe o art. 228, c/c 238 9 2°, das DGE.~'~:20

(PROTESTO) - Após frustrada tentativa via postal efetuar a publicação do edital, de acordo

com o art. 228, 9 1°, inciso I, das DGE. 5.21 (PROTESTO) -;Certificar nos editais a data da

fixação, conforme o art. 228, 9 4°, das DGE. 5.22 (PROTESTO) - Proceder a implementação

do sistema de boleto de cobrança, de acordo com o inciso 111, do artigo 238 das DGE. 5.23

(PROTESTO) - Providenciar o indice dos títulos que tenham seus protestos sustados' e

suspensos, de acordei com o art. 235, das DGE. 5.24 (PROTESTO) - Averbar a sustação

requerida no Livro de Proteston. 003, fI. 89, conforme dispõe,no artigo 266, das DGE. 5.25

(PROTESTO) - Adequar os dispositivos citados nos atos como intimação, instrumentos,

recibos e outros de acordo com o Provimento 18/2015 CGJ. 5.26 (PROTESTO) - Exigir o

documento original do título da divida protestado para o devido cancelamento, confor~ê o

previsto no art. 259, das DGE. 5.27 (PROTESTO) - Cancelamento por instrumento de protesto
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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiçA
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MIssÃo: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio,
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade comoórgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades. ''''j '1'

deverá ser exigido à devida concordância do credor, em atendimento ao art. 259, S 1°, das

DGE. 5.28 (PROTESTO) - Exigir comprovação do credor que assina como representante

através de procuração ou contrato social nos cancelamentos por meio de carta de anuência,
. ..---, -, ..

em atendimento ao art. 259, S 2°, das DGE. 5.29 (PROTESTO) - Proceder às devidas

anotações do cancelamento no índice de protesto, de acordo com o art. 262, das DGE. 5.30
. .

(PROTESTO) - Respeitar o prazo de 03 (três) úteis para a lavratura do protesto contando da

protocolização do título ou documento de dívida, em atendimento ao art. 223, das DGE. 5.31

(PROTESTO) - Efetuar o. encerramento diário no livro de protocolo com a data
. . ~'.~' ""-

correspondente a da apresentação, de acordo com o art. 289, das DGE. 5.32 (PROTESTO) _

Fazer consta no termo de encerramento do Livro de Protocolo além da data do encerramento

a data da impressão e assinatura da responsável, de acordo com o art. 289, S 2°, das DGE:

5.33 (PROTESTO) - Assinar os instrumentos de protesto lavrados nos Livro de Protesto.n.

012, fls. 119 a 149 e livro 15,fls. 95 a 104, conforme dispõe o artigo 293, X, das DGE. 5.34
. ~",,' ~

(PROTESTO) - Apor a assinatura da responsável ou seu preposto no local onde ~~nsta

identificação,de acordo com o artigo 113, S 1°,VIII, das DGE. 5.35 (PROTESTO) - Arquivar as

procurações e respectivos atos constitutivos que comprovem a representação legal, quando

outorgantes ou outorgados forem pessoas jurídicas e quando se tratar de empresa!\ de

assessoria prestadoras de serviço especialmente constituídas mandatárias para recebimento
. ~i"''''1

de intimações, de acordo com o art. 297, IX, das DGE. 5.36 (PROTESTO) - Numer~re
organizaros processosde cancelamentoem ordem crescente,conformedispõe o artigo 263,.das
DGE. 5.37 (DISTRIBUIDOR) - Proceder à impressão diariamente do livro de protocolo:

conforme artigo 288, das DGE. 5.38 (DISTRIBUIDOR) - Proceder à distribuição dos títulos
,

v.-2-13•
"""'I "O',

com custa adiadas, separadamente, em conformidade com o art. 212, S 2°, inciso I, alínea "a"
. . ~j"'" ,

das DGE. 5.39 (DISTRIBUIDOR) - Exigir na apresentação dos títulos e documentos de dívida

o preenchimento prévio, pelo apresentante, de formulário de solicitação, conforme modelo

padronizado e desenvolvido pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção. .
Rondônia, em duas vias, uma para arquivamento e outra para lhe ser devolvida como recibo,

sendo de sua responsabilidade as informações consignadas, devendo conter os dados. ....,! .. , ~ .
. • !

mínimos exigidos no S 5° deste artigo, de acordo com o artigo 211, S 1, das DGE. 5.40,
(DISTRIBUIDOR) - Exigir documentação para retirada de título exigido pelo apresentante,

Rua José Camacho. n2 585. 42 andar. sala 401. Bairro Olaria - CEP: 76.801-330 - Porto Velho-RO
Fones: Gabinete 69 - 3217-1061/ DIE5T 1037 / DIVAD 1038/ DIC5EN 1039/ Protocolo 1035 e Fax: 1036

Tribunal de Justiça - fone geral 69-3217-1152 - site: www.tiro.ius.br e-mail cgj@tiro.ius.br

http://www.tiro.ius.br
mailto:cgj@tiro.ius.br


CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

MIssÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio,
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°Grau e

extrajudiciais.

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade comoórgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades.

~:~4-()

ficando obstado o registro do protesto, em conformidade com o art. 213, S 1, das DGE. 5.41
(FUJU) - Afixar a tabela de emolumentos e custas vigente em local bem visível e franqueada

ao público, nos moldes do Anexo 11 do Provimento nO0029/2015-CG c/c o disposto no art. 139. ,~" ,
das DGE. 5.42 (FUJU) - Informar à 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, alimentar a informação' pertinente aos 24 atos vinculados

aos selos que se encontram pendentes de alimentação, efetuando o recolhimento das custas

correspondentes aos atos pagos nos moldes do S 3° do art. 145 das DGE. 5.43 (FUJU) -
. '-';"

Doravante, incluir ao final do ato praticados os valores de emolumentos, custas e selos e a

soma dos mesmos, além do respectivo selo de fiscalização, nos termos do art. 144 das DGE,

em especial nos Atos de Protesto de Títulos com Custas Adiadas, como também nas

Averbações de Cancelamento de Protesto. 5.44 (FUJU) - Suspender a cobrança de custas e
,

selos das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP com base no art. 73 da
. -!""

Lei Complementar nO123/2006 c/c o Ofício Circular nO249/2015-DECOR/CG, particularmente

aos atos constantes dos códigos 401 e 403 da Tabela de Custas vigente, desde qu~ as

empresas demonstrem a sua qualidade de Microempresas ~ME e Empresas de, Pequenq

Porte - EPP mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou pelos Oficiais de Registro

Civil de Pessoa Jurídica, nos termos do s 1° do art. 240 das DGE. 5.45 (FUJU) - Inserir Q,~,~lo
no pagamento (quitação), no título ou documento de dívida que originou o apontamento ou na

materialização do eletrônico (intimação/boleto ou outro documento), conforme o S 4°, inc. 11,

do art. 171 das DGE. 5.46 (FUJU) - Inserir o selo na retirada (desistência), no título OL!,

documento de dívida retirado original ou na materialização do eletrônico (intimação/boleto ou

outro documento), em conformidade com o disposto no S 4°, inc. 111, do art. 171 das DGE...~,47
, , ,

(FUJU) - Inserir o selo digital no mandado ou documento que deu causa à sustação, nos
casos de sustação judicial definitiva de protesto, nos termos do S 4°, inc. IV, do art. 171.das
DGE. 5.48 (FUJU) - Certificar os atos de cancelamento de protesto com remissão cio selo no

documento apresentado como carta de anuência ou documento equivalente, nos moldes do S
4°, inc. V, do art.171 das DGE. 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS - Inicialmente...,~m

, . ,
cumprimento à decisão liminar proferida pela Conselheira Daldice Santana no Procedimento

de Controle Administrativo - 0005781-08.2015.2.00.0000 (Id 1862761), o Juiz Auxiliar da
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Corregedoria participou de reunião na Procuradoria Geral do Município de Ji-Paraná, com o.

fito de constatar se a Interina está honrando o compromisso com o Município de Ji-Paraná no

tocante à recepção de CDA's e se tem havido qualquer impeditivo ou atentatório que tenha

trazido prejuízos ao erário: Foi elaborada ata dessa reunião, que segue anexa e cuja cópia foi

entregue à Interina para conhecimento. Ato contínuo, o Juiz Auxiliar da Corregedoria
I ,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 devidamer:1te
, I

numeradas e rubricadas pela responsável, sob pena de devolução. Determinou ainda que, no

tocante à regularização dos itens 5.1 a 5.48, 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. Os serviços foram desenvolvidos sem interrupção das

atividades durante a inspeção. Registre-se que no decorrer da correição, os trabalhos fe,ram

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. Né.lsequência, a Interina levou ao conhecimento do Juiz .Auxiliar a

dificuldade de fazer um encontro de contas, sobretudo porque o anterior Titular, Senhor Emil

Jacques Sppezapria Cardoso, auferiu a renda da serventia até 25/11/2015 e não suportO\!-as

despesas de salários, aluguel, energia, condomínio e demais contas da serventia. Sobre esta

questão, o Juiz Auxiliarpontu()u que a responsabilidade financeira e tributária do anterior

titular é até 25/11/2015, quando ocorreu a homologação pelo TJ da sua renúncia. No período

de 26/11 a 16/12/2015, quando a serventia ficou sem titularidade, as despesas devem ser

suportadas pela serventia e eventual excedente recolhido aos cofres do FUJU. AutorizOlPsea

Interina a contratar profissional de Contabilidade a fim de realizar esse ajuste de contas,

inclusive acerca da regularidé.lde dos recolhimentos dos débitos trabalhistas, FGTS e
- - I .

previdências dos funcionários, submetendo um relatório didático à apreciação, da

Corregedoria. A Interina informou que pretende adquirir os bens móveis investidos na

serventia e que pertencem ao ex-titular. O Juiz Auxiliar informou que, para firrs:' de

remuneração do capital investido na estrutura da serventia, a Interina deverá observar o

Provimento n° 21/2013_CG, que dispõe sobre ,a indenização dos bens, utilizados nas
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i
"-! 1 .. , ~

"~~ .." ~e..)_
~ <"'"

Vanda Apa ciciaBasso
Int~

André de~a Coelho
Auxiliar da COREF

Adria ardi
Auxiliar da Corregedoria

Serventias Extrajudiciais, que estão sob a responsabilidade do Interino. Outra situação que a

Interina levou ao conhecimento do Juiz Auxiliar é em relação ao quadro de funcionários da

serventia, que foram contratados pelo anterior Titular. Constatou-se que o ex-titular não~feza

rescisão da senhora Irene Florinda de Souza, que está grávida. Além disso, não consta

registro de admissão da senhora Maísa Tavares do Carvalho, que trabalha na serventia
I ,

desde 01/10/2015. As situações destes funcionários devem ser regularizadas pela Interina;

que deverá dialogar com o anterior Titular acerca da sua responsabilidade trabalhista,'que

repito vai até o dia '25/11/2015. No caso da senhora Irene, a responsabilidade por todãs' 'as

suas despesas trabalhistas é do ex-titular, caso a Interina entenda por não contratá-Ia. Por

outro lado, em relação a implantação de novos softwares" a Interina deverá observar o

procedimento previsto no Provimento nO45/2015, relativamente a autorização de despesa

pelo Juiz Corregedor Permanente, Por outro lado, o Juiz Auxiliar determinou aind,a o

encaminhamento da presente ata ao Corregedor-Geral da Justiça para homologação' e

deliberação acerca da eventual quebra de confiança por parte da Interina ante à constatação

da desorganização administrativa, do desconhecimento da legislação afeta aos serviços de
I,. ,

protesto (Lei nO9.492/1974), do descumprimento das Diretrizes Gerais Extrajudiciais, da

legislação afeta ao repasse do Fundo Especial do Poder Judiciário (Lei Estadual nO

2,936/2012) e, ainda, da legiSlação trabalhista, ensejando um número elevadõ: de

determinações, a saber, 48 (quarenta e oito). Registre-se que, conquanto tenha sido nomeada

para responder pela Serventia a partir de 17/12/2015, a Interina gerencia a Serventia desde

05/10/2015, quando foi protocolizado o requerimento de renúncia do ex-Titular. Nada mais

havendo, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis (12/01/2016), lavrou-se a

presente ata, u depois. de lida e achada conforme, vai assinada pelo magistrado Ã~ieo

Virgílio Queir Juiz Auxiliar da Corregedoria, pela interina Vanda Aparecida 8asso, p~los
auxiliares Ad Lunardi e André de Souza Coelho.
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