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MIssÃO: Assegurar à sociedade o 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 acessfvel, ético e
eficiente na realização de suas atividades.

ATA DE CORREiÇÃO ORDINÁRIO REALIZADA NO OFICIO DE REGISTRO CIVIL 'DAS
PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNiCíPIO DE ITAPUÃ DO
OESTE, COMARCA DE PORTO VELHO/RO. ~:t.<Jú 1J-a~
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Processo Eletrônico n. 0048946-57.2015.8.22.1111. Aos vinte e nove dia o mês de julho
de dois mil e quinze, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas
do Município de Itapuã Do Oeste, Comarca de Porto Velho/RO, localizado na Rua Fernando
de Noronha, n. 1470, presente a responsável Sra. Rute de Araújo Santos, o MM. Juiz Auxiliar
da Corregedoria Áureo Virgilio Queiroz, o MM. Juiz Corregedor Permanente Amauri Lemes,
auxiliando-os os servidores Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos Kluska, Delano
Melo do Lago e Hélio Gomes de Oliveira, procedeu-se à Correição Ordinária, designa a
pela Portaria 0390/2015-CG, publicada no DJE n. 136 em 24/07/2015. A última correiç
ordinária realizada pelo Juízo Corregedor Permanente e Corregedoria Geral da Justiç
ocorreram em 08/04/2014. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA - A Sra. Rute de Araújo Santos
foi nomeada para responder interinamente pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelionato de Notas do Município de Itapuã do Oeste, Comarca de Porto Velho/RO, por
meio da Resolução n. 42/2015-PR, publicada no DJE n. 118 de 30/06/2015, tendo tomado
posse em 29/07/2015, com efeitos retroativos a partir de 30/06/2015. Dado início aos~
trabalhos, foram examinados, por amostrage~, os livros, autos e papéis da serventia, .
constando-se o seguinte: 1 - ADMINISTRAÇAO E ASPECTOS GERAIS - O horário de
funcionamento ao público da serventia é das 08:00 às 14:00 horas. Entretanto, para atender o
horário mínimo de atendimento aos usuários será estabelecido novo turno das 08:00 às 17:00 )
horas, em consonância com o art. 119, S 2°, das DGE. Os serviços foram desenvolvidos sem ':l
interrupção das atividades durante a correição. As instalações físicas oferecem condições
adequadas de acesso ao público, higiene e segurança para os arquivos, livros e documentos,
correspondendo às exigências de qualidade, continuidade,. regularidade, eficiênci,
atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança, atendendo o disposto no art. 5°
das DGE c/c art. 4°, da Lei n. 8.935/94. Os móveis, utensílios, máquinas e equipamentos -o
adequados para a prestação dos serviços, de acordo com o art. 107, 111, das DGE. Há espaç
para acomodação de usuários, enquanto aguardam atendimento. É utilizado sistema senhas
para atendimento aos usuários com numeração adequada ao atendimento preferencial, de
acordo com o art. 109, das DGE c/c com art. 4° da lei 8.935/94. São mantidas à disposição
dos usuários e dos interessados para consultas relacionadas aos serviços prestados as
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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 Notários e Registradores - Lei nO8.935, de 18 de novembro de 1994; Diretrizes e
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, atendendo o disposto no art. 111 das DGE. A
unidade possui o Livro de Visitas e Correições, de acordo com o art. 120, das DGE. 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. 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 ao art. 120, IV, das DGE. Entretanto, os registros efetuados no
Livro de Registro Diário Auxiliar correspondentes ao período de agosto/2013 a
dezembro/2013 e janeiro/2014 a dezembro/2014 não foram encaminhados para o "visto" d
Juizo Corregedor Permanente, nos termos do art. 11 do Provimento n. 45/2015-CNJ. Os ato
normativos e decisões da Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria Permanente sã
arquivados em classificador próprio, de acordo com o art. 125, I, das DGE. São arquivados os
documentos relativos à vida funcional dos delegados e seus prepostos em classificador
próprio, em conformidade com o art. 125, 11, das DGE. As folhas de pagamento dos prepostos
e acordos salariais celebrados com funcionários são arquivadas em classificador próprio, em
conformidade com o art. 125, IX, das DGE. Verificou-se, a existência de uma funcionária ~
ainda não registrada por ocasião da posse da interina, Flávia Mesquita de Araújo (exercendo ~D
a função de Auxiliar Administrativo). Existe classificador próprio para arquivo dos oficios
recebidos, em conformidade com o art. 125, IV, das DGE. Existe procedimento de backup ou
cópia de segurança para seus arquivos informatizados, de modo a proteger os seus registros
contra possiveis sinistros ou acidentes, nos termos do art. 41 da Lei 8.935/94 c/c com o art. ~
117 das DGE. As guias de recolhimento de guias de recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS e guias de recolhimento da contribuição previdenciária ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, são arquivadas em classificador próprio, por mês
competência, de acordo com o art. 125, VII, das DGE. São lançadas separadamente no li ro
Diário Auxiliar, de forma individualizada, as receitas oriundas da prestação dos serviços e
diferentes especialidades, nos termos do artigo 6°, do Provimento n. 45/2015 do CN
Analisando os lançamentos efetuados no Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da ".
Despesa foi possível constatar que alguns registros efetuados no SIGEXTRA não estão com
todas as informações necessárias, tais como o número de nota/cupom fiscal e competência
do mês/dia do pagamento do dispêndio, como por exemplo: despesas lançadas no livro caixa
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no mês de novembro/2014, fls. 60 (ID n. 145116); mês de junho/2015, fls. 30 (ID n. 188864),
fls. 32 (ID n. 188931), fls. 33 (ID n. 188929), fls. 66 (ID n. 188865); mês de julho/2015, fls.12
ID (ID n.193346), nos termos do art. 6° do Provimento N. 45/2015-CNJ c/c artigo 130 das
DGE. Constatou-se lançamento de despesas na conta equivocada, quais sejam: a) Selos
lançados como receita, quando a correta é como Aquisição de selos (despesa); b) Salário dos
funcionários da serventia lançados na conta de diversos, quando deveriam ser lançados na
conta geral (Folha de Pagamento- Mensal), conforme os seguintes registros efetuados:
despesas lançadas no livro de Registro Diário Auxiliar no mês de maio/2014, fls. 28 (ID n.
101423), fls. 33 (ID n. 101422), mês de Julho/2014, fls. 37 (ID n. 118554), fls. 58 (ID n.
118542), fls. 18 (ID n. 118552), mês de agosto/2014, fls. 41 (ID n. 131144), mês de
março/2015, fls. 73 (ID n. 170152, n. 170153, n. 170155). As despesas registradas nl
SIGEXTRA são relacionadas à serventia notarial e de registro, de acordo com o artigo 8° d
Provimento n. 45/2015 do CNJ. São arquivados os comprovantes das despesas efetuadas, de
acordo com o artigo 8°, Parágrafo único do Provimento n. 45/2015 do CNJ. Verificou-se a
ausência de inserção dos comprovantes de despesas em formato PDF no SIGEXTRA, nos
termos do Provimento n. 008-CG, publicado no DJE n. 078 em 29 de abril de 2014, conforme
os seguintes apontamentos: despesas lançadas no livro de Registro Diário Auxiliar no mês de
outubro/2014, fls. 60 (ID n. 144327), mês de dezembro/2014, fls. 50 (ID n. 152030), mês de
Janeiro/2015, fls. 66 (ID n. 158168), mês de março/2015, fls. 56 (ID n. 170136), mês d~
maio/2015, fls. 55 (ID n. 183659).2 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Livr~ ~
em uso: a) Livro "A" - registro de nascimento, A-012, fi. 006, nos termos do art. 571, inciso I ::-
das Diretrizes Gerais Extrajudiciais - DGE; b) Livro "B" - registro de casamento, B-004, fI.066,
nos termos do art. 571, inciso 11 das DGE, c) Livro "B" - Auxiliar registro de casamento, BAux- ~
002, fi. 020, nos termos do art. 571, inciso 111 das DGE; d) Livro "C" - registro de óbito, C-002,
fi. 100, nos termos do art. 571, inciso IV das DGE, e) Livro "C Auxiliar" - registro de natimorto,
CAux-002, fI. 006, nos termos do art. 571, inciso V das DGE; f) Livro "D" - registro de
proclamas, D-004, fi. 53, nos termos do art. 571, inciso VI das DGE e g) Livro "F" - Protocolo
de Entrada ou Registros de Feitos, F-001, fI. 001, nos termos do art. 571, inciso VIII das DG .
No Livro de Protocolo de entrada (Livro F), inexiste registro dos processos de habilitação pa a
casamento e os procedimentos administrativos que envolvam registros ou averbações, m
discordância com o dispositivo previsto no artigo 578, das DGE. Nos Livros D-003 e D-O
não consta os termos de abertura e de encerramento assinado pela interina segundo o art. 4°'.:
da Lei nO6.015/73, nos termos do artigo 121, S 1°, das DGE. Constatou-se que no Livro de
Óbito C-002, não consta a folha 007 e no Livro de Casamento B-003, às folhas 32 e 193. A
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interina informou que devido a uma falha no sistema, ocorreu um erro material, no qual
impossibilitou que fosse utilizadas a sequencia correta do livro, nos termos do artigo 50, das
DGE. As Declarações de Nascidos Vivos contém o número do registro e a data em que o ato
foi praticado e são arquivadas em ordem cronológica, nos termos do artigo 575, incisos VII,
das DGE. Foi informado pela interina que não se utilizada a ferramenta da Central de
Serviços Eletrônicos Compartilhados da ARPEN/SP, para o encaminhamento dos
comunicados em desacordo com o artigo 3° do Provimento nO13/2010-CNJ, c/c com o art.
721, parágrafo único, das DGE. Existe classificador específico para o arquivamento de
mandados e outros documentos a serem cumpridos, de acordo com o artigo 575, 111, das
DGE. Observamos que no Livros B-004 Fls. 1 a 66 o espaçamento entre linhas na
escrituração é inferior ao 1,5 linha (uma vez e meia maior que o espaçamento simples entre
linhas), em desacordo com o inciso V, do artigo 112, das DGE. No Livro B-004, fls, 051 a 055,
detectou-se erro na numeração dos referidos termos de casamento, a interina efetuou
anotação da nova numeração na parte inicial do documento, em desacordo com o 9 6°, do
artigo 114, das DGE. 3 - TABELIONATO DE NOTAS - Livros em Uso: a) Livro de Escrituras
n. 005, fi. n. 136; b) Livro de Procurações n. P-18, fI. 174; c) Livro de Substabelecimento de
Procurações n. S-002, fi. 54. Não é remetido, quinzenalmente, ao Colégio Notarial do Brasil -
Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados - CENSEC, informações dos atos praticados pela interina, contrariando o
disposto no art. 508, das DGE. São controlados os atos de reconhecimento de firma com~
autêntica nos casos de alienação de veiculos, sendo feita por verdadeiro, sendo indispensáv~ ~
à presença do alienante, munido de identidade e CPF, elementos referentes à data do ato
lavrado, o número do RENAVAN do veículo alienado e o nome completo e CPF do vendedor
e, ainda, o nome do escrevente que praticou o ato, além do selo utilizado para o ato, ~
conforme o disposto no 9 1° do art. 528, das DGE. A responsável comunica à Receita Federal
do Brasil, mediante preenchimento da Declaração sobre Operação Imobiliária - DOI, as
aquisições ou alienações de imóveis, com observação do estabelecido em regramento próprio
e, particularmente, nas instruções normativas da RFB, nos termos do art. 374, das DGE. Nos
atos notariais que tiveram por objeto alienação de imóveis, constam do respectivo documento
a expressão "EMITIDA A DOI", nos termos do art. 375, das DGE. Nos instrumentos lavrados
inexiste menção do número da pasta e a folha em que foi arquivado o documento referid ,
com remissões recíprocas, contrariando o disposto no art. 345, das DGE. A interina nã,
encaminha à Junta Comercial, cópia do instrumento de procuração outorgando poderes de
administração, de gerência dos negócios, ou de movimentação de conta corrente vinculada
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de empresa individual de responsabilidade limitada, de sociedade empresarial, de sociedade
simples, ou de cooperativa, no prazo máximo de três dias a contar da data da expedição, em

desacordo com o Provimento 42/2014 CNJ. 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, nos moldes do Provimento
nO 022/2014-CG e do disposto no art. 138 das DGE c/c o art. 4°, da lei Federal nO
10.169/2000. É disponibilizado cartaz sobre a gratuidade nos termos do art. 174 das DGE c/c
o art. 30, 93°-C, da lei Federal nO6.015/1973. Foi afixado cartaz correspondente à 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. 158 das DGE. Os recolhimentos das custas são
realizados por meio dos boletos bancários disponibilizados no SIGEXTRA, em cumpriment
ao estabelecido no Oficio Circular n. 078/2013-DECORlCG. As custas devidas ao FUJU são
recolhidas em boleto bancário único, de acordo com a totalidade dos atos praticados, no
termos do 9 1°, art. 144 das DGE. Com exceção de um ato vinculado ao selo B4AAA10417,
do tipo "DIGITAL (Reg.Civil)", do movimento do dia 12/06/2015, no valor de R$ 2,72,
contrariando, em tese, o 91°, art. 144 das DGE. Entretanto, a interina ao tomar conhecimento
da falta de recolhimento do ato supramencionado, recolheu as custas pertinentes, saneando a
irregularidade. Os recolhimentos de custas são feitos até o final do expediente bancário do dia
útil imediatamente subsequente, nos termos do 9 2°, art. 144 das DGE. No caso de atraso os ~
recolhimentos são acrescidos de atualizações monetárias e juros, nos termos do 9 3°, art. 144 ~'
das DGE c/c o Provimento n. 016/2010-CG. É observado o valor mlnimo de R$ 200,00, nos
recolhimentos diários das custas, nos termos do 9 4°, art. 144 das DGE. O movimento diário
quando inferior ao mlnimo estabelecido está sendo acumulado com o recolhimento dos dias ¥
subsequentes, nos termos do disposto no 9 5°, art. 144 das DGE. As custas pertinentes ao
movimento de encerramento do mês são recolhidas independente do valor das custas, no
primeiro dia útil do mês subsequente, nos termos do 9 6°, art. 144 das DGE. É emitido recibo
para todo ato praticado, nos termos do art. 137 das DGE c/c o art. 6°, lei Federal n.
10.169/2000. Os recibos discriminam os valores pagos a titulo de emolumentos, custas e
selos, nos termos do art. 137 das DGE. Nos recibos emitidos consta a remissão da
numeração dos selos utilizados, em obediência ao disposto na parte final do art. 137 c/c o a .
170 das DGE. Os recibos não são emitidos em sequência numérica, a exemplo dos recib s
emitidos no mês de março de 2015 que não constam a numeração, contrariando o que dispõe
09 1°, do art. 137 das DGE. A cópia dos recibos e dos contrarrecibos dos meses de junho e
julho de 2015, não foram arquivados, contrariando os termos do disposto no 9 2°, art. 137 das 'r'
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DGE. Para os recibos arquivados em meio digital (digitalizados), existe a disponibilização de
ferramenta eletrônica de busca (indexador) dos recibos por número e data, com os requisitos
previstos no 9 1° do art. 122, das DGE, nos termos do 9 3°, do art. 137 das DGE. Os atos
praticados na serventia são informados à Corregedoria Geral da Justiça, diariamente, por
meio do Sistema de Informaçôes Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, nos termos do art.
126 das DGE. A remessa das informações para inserção no banco de dados do SIGEXTRA
ocorre de forma diária, até o dia útil imediatamente subsequente ao da prática dos atos, nos
termos do 9 1° do art. 126 das DGE. Os dados enviados são alterados mediante solicitação
escrita, encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça com a respectiva justificativa, nos
termos do 9 2° do art. 126 das DGE. Os casos de imperiosa necessidade de cancelamento de
atos são solicitados à Corregedoria Geral da Justiça com a devida justificativa, via Sistema
de Informações Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, nos termos do 9 4° do art. 126 d s
DGE. Não constam ao final de algumas certidões de habilitação de casamento a soma d
valores referentes as custas, emolumentos e selos, a exemplo das certidões vinculadas aos
selos do tipo Digital - Registro Civil, sequências 84AAA10380, 84AAA10430, 84AAA10397 e
84AAA10403, contrariando os termos do art. 143 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. 175
das DGE. Nos autos de habilitação de casamento estão sendo margeados, sempre, na~
certidão de habilitação os valores dos emolumentos, custas e selos, bem como a numeração ~
do selo de fiscalização nos termos do art. 662 das DGE. Nos carimbos e/ou etiquetas dos
atos de reconhecimentos de firmas e autenticações de documentos, consta o valor dos
emolumentos, custas e selo e a soma dos mesmos, nos termos do art. 143 das DGE. Há a \J
impressão no documento entregue ao usuário, da expressão: "Consulte a autenticidade em 'J'
www.tjro.jus.br/consultaselof.. nos termos do 9 2° do art. 155 das DGE. Os selos de
fiscalização são utilizados sequencialmente, nos termos do art. 168 das DGE. A numeração
do selo é incluída no corpo dos atos praticados, nos termos do art. 170 das DGE. A
quantidade de selos existente na serventia é suficiente para atender ao estoque mínimo
semanal de atos, nos termos do 9 3°, art. 164 das DGE. Quando possível, o selo digital d
fiscalização está sendo inserido na margem direita do ato praticado, nos termos do art. 15
das DGE. São observadas as normas que dispõem sobre a prática de atos gratuitos, noS
termos do art. 171 das DGE c/c o art. 39, inc. VI, da Lei Federal 8.935/1994. Não está sendo
cobrado o valor da habilitação, previsto no Código 101, "a", da Tabela I, do registro do
casamento, bem como da primeira certidão relatíva a tais atos, para os nubentes
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reconhecidamente pobres, nos termos da 1a Nota Explicativa da Tabela I, do Provimento n.
022/2014-CG. A celebração do casamento é gratuita quando realizada na sede do cartório, no
horário de expediente normal, prevista no Código 101, "h.1", da Tabela I, independentemente
da condição econômica dos nubentes, nos termos da 2a Nota Explicativa da Tabela I, do
Provimento n. 022/2014-CG. O registro de nascimento e de óbito, inclusive as primeiras
certidões relativas a tais atos, são gratuitos independentemente da condição econômica dos
interessados, nos termos da 6a Nota Explicativa da Tabela I, do Provimento n. 022/2014-CG.
No processo de habilitação está sendo inserido um selo na certidão de habilitação de
casamento correspondente ao respectivo processo, nos termos da alínea a, inc. I, do art. 170
das DGE. Ao oficial registrador (dentro, fora do horário de expediente ou fora da sede) o selo
é inserido no assento lavrado no livro, com remissão na certidão de celebração lavrada às
margens dos respectivos autos, ou vice-versa, nos termos da alínea g, inc. I, do art. 170 s
DGE. Ao Juiz de Paz (dentro, fora do horário de expediente ou fora da sede) o selo é inseri
no assento lavrado no livro, com remissão na certidão de celebração lavrada às margens dos
respectivos autos, ou vice-versa, nos termos da alínea h, inc. I, do art. 170 das DGE. Na
certidão o selo é inserido na respectiva certidão, e havendo mais de uma folha, é aposto o
selo na assinatura do responsável, nos termos da alínea m, inc. I, do art. 170 das DGE. Nas
diligências (urbana ou rural) o selo é afixado na certidão de diligência elaborada, às margens
do documento que a originou, nos termos da alínea p, inc. I, do art. 170 das DGE. 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: 5.1 (ADM) - Encaminhar ao
Juízo Corregedor Permanente o Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa '¥
correspondente ao período de agosto/2013 a dezembro/2013 e janeiro/2014 a
dezembro/2014, após as devidas retificações determinadas nesta ata de correição, para o
respectivo "visto", por meio de mídia digital, sendo que, doravante, deverá ser encaminhado
anualmente até o dia 10 de Fevereiro de cada ano, nos termos do art. 11 do Provimento n.
45/2015-CNJ e Provimento n. 20/2014-CG. 5.2 (ADM) - Proceder aos lançamentos d
despesas de forma sucinta e identificadas no SIGEXTRA, com ato que ensejou a despesa, de
acordo com o artigo 6° do Provimento 34 do CNJ c/c artigo 130 das DGE. 5.3 (ADM) -.
Retificar os lançamentos efetuados de forma equivocada a partir de agosto/2013, quais
sejam: a) Selos lançados como receita, quando o registro correto é como Aquisição de selos
(despesa); b) Salário dos funcionários da serventia lançados na conta de diversos, quando
deveriam ser lançados na conta geral (Folha de Pagamento- Mensal). 5.4 (ADM) - Revisar e
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proceder a inserção das despesas em formato PDF no livro de Registro Diário Auxiliar
disponibilizado pelo SIGEXTRA, a partir de 01/06/2014, de acordo com o Provimento n. 008-
CG, publicado no DJE n. 078 em 29 de abril de 2014. 5.5 (RCPN) - Proceder aos registrados
no Livro de Protocolo de Entrada (Livro F), pela ordem de entrada e em série anual, os
processos de habilitação para casamento e os procedimentos administrativos que envolvam
registros ou averbações, nos termos do art. 578, das DGE. 5.6 (RCPN) - Proceder à abertura
dos Livros 0-003 e 0-004 com as seguintes informações, o número do livro; o fim a que se
destina; o número de folhas que contém; a identificação do signatário; a declaração de que
todas as suas folhas estão rubricadas e o fecho, com data e assinatura. 5.7 (RCPN) -
Proceder à comunicação ao Juiz Corregedor permanente e a esta Corregedoria, quanto à
falha ocorrida no sistema relacionada a ausências das folhas constantes nos livro C-002 e -
003, nos termo do artigo 50, das DGE. 5.8 (RCPN) - Proceder a utilização da ferramen
(Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ARPEN/SP), para operacionalizar
sistema interligado das Unidades Interligadas criadas de acordo com o artigo 3° do
Provimento nO13/2010-CNJ, c/c com o art. 721, parágrafo único, das DGE. 5.9 (RCPN) -
Adequar na lavratura de todos os atos o espaçamento entre linhas (a quantidade de espaço
da parte inferior de uma linha do texto até a parte inferior da próxima linha do texto) será de
1,5 linhas (uma vez e meia maior que o espaçamento simples entre linhas), conforme o
disposto no inicio V, ~ 1°, do artigo 112 das DGE. 5.10 (TN) - Remeter quinzenalmente, a~
Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de ~
Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, relação dos atos praticados, nos termos do
art. 508, das DGE. 5.11 (TN) - Proceder a correção nos casos de erro material constante nos
instrumentos lavrados, mediante certidão, lançada após as assinaturas do referido ato, de ,:
acordo com o ~ 6°, do artigo 114, das DGE. 5.12 (TN) - Fazer menção no corpo do
instrumento do ato notarial do número da pasta e a folha em que foi arquivado o documento
referido, com remissôes reciprocas, nos termos do art. 345, das DGE. 5.13 (TN) - Encaminhar
para Junta Comercial, cópia do instrumento de procuração outorgando poderes d
administração, de gerência dos negócios, ou de movimentação de conta corrente vinculad
de empresa individual de responsabilidade limitada, de sociedade empresarial, de socieda
simples, ou de cooperativa, de acordo com o Provimento 42/2014 CNJ. 5.14 (FUJU) - Emitir
os recibos em sequência numérica fazendo constar a numeração do recibo, nos termos do ~
1°, do art. 137 das DGE. 5.15 (FUJU) - Manter a cópia dos recibos e dos contrarrecibos
arquivados pelo prazo de cinco anos, nos termos do disposto no ~2°, art. 137 das DGE. 5.16
(FUJU) - Incluir ao final das certidões de habilitação de casamento o valor referente a soma
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das custas, emolumentos e selos, nos termos do art. 143 das DGE. 6 - CONSIDERAÇÕES
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 pela responsável, sob
pena de devolução. Determinou ainda que, no tocante à regularização dos itens 5.1 a 5.16,
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.
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 determinou ainda o encaminhamento da presente ata ao Corregedor-Geral da
Justiça para homologação. Nada mais havendo, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois
mil e quinze (29/07/2015), lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos magistrados Áureo Virgílio Queiroz, Juiz Auxiliar da Corregedoria, Amauri
Lemes, Juiz Corregedor Permanente, pela interina Rute de Araúj antos, pelos auxiliares da
Corregedoria, riana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos us elano Melo do Lago e
Hélio Gomes d' I liveira.
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