
RES: consulta extrajudicial 
Alexandre Tregnago Panichi 

Ao SEADMIN para autuação de expediente.
Após, conclua-se.

Alexandre Panichi
Juiz-Corregedor

De: José Augusto Trombini
Enviado: sexta-feira, 9 de março de 2018 10:57
Para: Alexandre Tregnago Panichi; Vanise Rohrig Monte
Assunto: ENC: consulta extrajudicial

Excelentíssimos senhores Juízes-Corregedores.

Trata-se de e-mail enviado pela Direção do Foro de Torres em que encaminhara requerimento do Tabelião 
de Arroio do Sal.

No requerimento o Tabelião informa que recebeu oficio da Delegacia da Policia Federal de Santa Maria das 
procurações (anexas) lavradas naquele Tabelionato foram outorgadas por falsários que se passaram pelo 
outorgantes, utilizando-se de documentos falsos.

Requer que seja determinado o cancelamento de ditas procurações e que o fornecimento de certidões 
sejam realizadas somente com autorização judicial e a divulgação pela CGJ para todas as serventias do Brasil.

É o breve relato.

A sugestão é de que sejam encaminhados os documentos anexos a todos os Notários e Registradores do RS, 
via e-mail oficial ao grupo de e-mails dos Titulares dos Serviços Notariais e Registrais e para todas as CGJ dos 
demais Estados da Federação, via malote digital, para conhecimento e divulgação.

Quanto ao requerimento de cancelamento das procurações, entendo que a competência para análise é do 
Magistrado Diretor do Foro, entendendo, s.m.j., que, diante das evidências apresentadas ele poderá 
determinar a proibição do fornecimento de certidões sem autorização judicial, mas não o cancelamento 
(anulação) da procuração que deverá ser realizado pela parte interessada em processo próprio, mas, a 
questão é jurisdicional.

Apesar das procurações terem poderes para realizar cessão de créditos precatórios Federais, a sugestão é 
que se dê ciência também ao setor de precatórios deste Tribunal de Justiça.

À Consideração de Vossas Excelências.

José Augusto Trombini,
Coordenador de Correição.

De: CGJ - Serviço Auxiliar de Correição Extrajudicial 
Enviada em: sexta-feira, 9 de março de 2018 09:52
Para: José Augusto Trombini <trombini@tjrs.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 14 de março de 2018 16:15 
Para: CGJ - Serviço de Administração; José Augusto Trombini; Vanise Rohrig Monte
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Assunto: ENC: consulta extrajudicial
Prioridade: Alta

Att,
Adriane Marques Barreto,

Secretária do Serviço Auxiliar de Correição Extrajudicial
Corregedoria-Geral da Justiça. TJ-RS
(51) 3210-7171

De: Foro de Torres Juizado da Direção
Enviado: quinta-feira, 8 de março de 2018 17:22
Para: CGJ - Serviço Auxiliar de Correição Extrajudicial
Assunto: consulta extrajudicial

 Boa tarde.

Em cumprimento a determinação verbal do Magistrado Diretor do Foro, em substituição, encaminho em 
anexo expediente protocolado nesta Direção do Foro, oriundo do Registrador de Arroio do Sal, para 
providências cabíveis.

Havendo providências a ser tomada por esta DF favor comunicar. 

Att. Noelma Marieli Arrial
Oficial Escrevente Auxiliar da Direção do Foro de Torres
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br 

DESPACHO

Vistos
 
Trata-se de Expediente autuado em razão do requerimento firmado pelo Tabelião de

Notas de Arroio do Sal, enviado à Direção do Foro de Torres, aportado, posteriormente, nesta
Corregedoria-Geral da Justiça, acerca de procurações lavradas com uso de documento falso, verificado
pela Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria.

Manifestou-se o SEACOR-E, pelo Coordenador de Correição José Augusto Trombini,
que analisou a questão quanto ao requerimento de cancelamento das procurações, entendendo que a
competência para análise é do magistrado Diretor do Foro. Sobreveio parecer da e. Juíza-Corregedora Dra.
Vanise Röhrig Monte, opinando pela publicidade do ocorrido, através do SEDOC, via e-mail oficial ao
grupo de e-mails dos Titulares dos Serviços Notariais e Registrais e para todas as CGJ dos demais Estados
da Federação, via malote digital, remetendo-se cópia integral do presente expediente e seus anexos, para
conhecimento e divulgação.

Diante do exposto, acolho o parecer retro e determino seja oficiado a todos os Titulares
dos Serviços Registrais e Notariais do Estado, por e.mail, bem assim todas as Corregedorias-Gerais da
Justiça dos demais Estados da Federação, via malote digital, com cópia do presente expediente.

 
Diligências pertinentes.
 
Após, arquive-se.
 
 
Porto Alegre, 25 de abril de 2018.          
 
 
Desª. Denise Oliveira Cezar,
Corregedora-Geral da Justiça.

Documento assinado eletronicamente por Denise Oliveira Cezar, Corregedora-Geral da Justiça,
em 30/04/2018, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0338375 e o
código CRC 78D534AB.
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