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CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA
RONDÔNIA

M.ISSÃO: 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 6rgão acessível, ético e
eficiente na realização de suas atividades.

ATA DE VISITA REALIZADA NA SERVENTIA REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNiCíPIO DE THEOBROMA E

COMARCA DE JARUlRO.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze

(25/09/2014), em visita a Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais e

Tabelionato de Notas, do Município de Theobroma e Comarca de Jaru/RO,

localizado na Av. Senador Olavo Pires, 2049, Centro, presentes o responsável

nomeado interinamente, senhor Oomerito Aparecido da Silva, o MM. Juiz Corregedor

Permanente da Comarca de Jaru, Or. Flávio Henrique de Melo, acompanhado pelos

servidores: André de Souza Coelho, Miscelene Nunes dos Santos Kluska, Alberto

Ney Vieira Silva e Adriana Lunardi, verificou o andamento das atividades

desempenhadas pelo Interino. Iniciada a análise verificou-se o seguinte: 1 -

ADMINISTRATIÇÃO DA SERVENTIA - Constatou-se lançamentos das despesas no

Livro Caixa do SIGEXTRA efetuados de forma incompleta, com ausência do mês de

competência do respectivo dispêndio, por exemplo: lançamento correspondente ao

I mês de Setembro/2013 nas fls. 05, ( 10 nO52253), (10 n° 52252), (10 nO52251), e

O
lançamento correspondente ao mês de Agosto/2014, f1s.03 (10 nO 125863), (10 nO

,~~~,of'. 118832), fls. 06, (10 nO 123593), em desacordo com o art. 6° do Provimento nO

'" v, ;t4/2013-CNJ c/c artigo 130 das OGE. Detectou-se a ausência de documentos fiscais
\. ob' êbeis nos lançamentos efetuados no Livro Caixa, tais como, notas fiscais, cupons

'L .flscais e recibos com todos os elementos necessários para identificação e

f ~justificação da despesa. Tendo em vista que boletos bancários não são suficientes

r ~:;;~ para devida identificação da despesa, Verificou-se lançamentos de despesas que
"..!J não correspondem aos gastos inerentes à atividade cartorária, especificamente com

iS
mensalidade de cursos de pós-graduação, publicações, livros, assinaturas e

contribuições a entidades sindicais "FEBRANOR". O interino solicit autorização ao
1
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Juiz Corregedor Permanente para lançamento dessas despesas com cursos de

especialização no Livro caixa da serventia e o requerimento foi indeferido. Nesse

sentido os gastos com cursos de especialização, publicações, livros, assinaturas e

contribuições a entidades sindicais "FEBRANOR" lançados no período de 12 de

agosto de 2013 até Setembro/2014 ficam glosadas, devendo serem excluídas, pois

no referido livro admite-se apenas o lançamento das despesas relacionadas à
manutenção das atividades dos serviços notariais e registrais, e em tese, essas

despesas lançadas não se enquadram como despesas indispensáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos do inciso 111, art. 1° da
Orientação n° 06/CNJ. Chama a atenção o aumento do movimento quantitativo de

atos e consequentemente refletindo positivamente na renda mensal da serventia. O

interino declarou que eventualmente tem comparecido no Tabelionato de Notas do

Município de Jaru, após o expediente normal da serventia de Theobroma para

orientar e auxiliar na lavratura de atos notariais. 2 - REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS - Livros em uso: a) Livro "A" - registro de nascimento, A-006,

tis 102, nos termos do art. 571, inciso I das Diretrizes Gerais Extrajudiciais - OGE; b)

Livro "B" - registro de casamento, B-003, fl. 292, nos termos do art. 571, inciso 11 das
OGE, c) Livro "B" - Auxiliar registro de casamento, BAux-002, fls 022, nos termos do

art. 571, inciso 111 das OGE; d) Livro "C" - registro de óbito, C-002, fls 081, nos

termos do art. 571, inciso IV das OGE, e) Livro "O" - registro de proclamas, 0-003,

fls 047, nos termos do art. 571, inciso VI das OGE; Observamos que nos assento de

óbito lavrada no Livro C-002, folhas 076 e 077, foram registrados na serventia
diversa do seu falecimento em desacordo com o artigo 77 da lei 6.015/73. 3-

TABELIONATO DE NOTAS - Livros em uso: a) Livro de Procuração n. 021-P, folhas

030, b) Livro de Substabelecimento de Procuração n. OOB-S,folhas 058, c) Livro de ~

Escritura n. 026-E, folhas 055. Na Lavratura de escritura pública de aditamento livro

026, folha 033, não consta a assinatura das partes envolvidas em desacordo com o

artigo 353 das OGE, porém em razão do ato ter sido praticado em cumprimento de

determinação judicial, fica convalidado o ato lavrado na escritura 'blica referida. 4 -
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FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, SELOS E REMESSAS DOS
DADOS - Foi identificada a falta de recolhimento das custas do movimento do dia
18/09/2014. O interino de imediato providenciou o recolhimento durante a visita com
acréscimos de atualização monetária e juros, saneando a irregularidade; Foi
identificado que alguns atos de habilitação de casamento foram lançados no
SIGEXTRA como sendo certidões de registro civil, a exemplo das habilitações
vinculadas aos selos n° E1AAA10353, E1AAA10354, E1AAA10355, E1AAA10356,
E1AAA10358 e E1AAA10359, contrariando o disposto no S 3°, do art. 126, das DGE,
refletindo num recolhimento a menor em favor do FUJU no valor de R$ 9,44 por
processo de habilitação de casamento. Constatou-se equivoco na aplicação da
Tabela de Emolumentos e Custas nas procurações lavradas às fls. 06, 07, 08 e
09/10 do livro n021-P,que em alguns casos foram cobradas a maior onerando os
usuários e em outros foram cobradas a menor em prejuízo do FUJU e do próprio
interino. 5 - DETERMINAÇÕES - Diante do que foi apontado na presente visita e
ante as ocorrências apontadas, determino que sejam tomadas as seguintes
providências: 5.1 - (ADM) Proceder ao lançamento das despesas de forma sucinta e
identificada, com ato que ensejou a cobrança de emolumentos ou a natureza da
despesa, sendo necessária a revisão dos lançamentos das despesas no Livro Caixa
do SIGEXTRA, a partir do mês de Agosto/2013, com o lançamento das despesas de
forma detalhada, com a maior quantidade dados possíveis, tais como, número de
nota/cupom fiscal, competência do mês/dia do pagamento de todas as despesas,
nos termos do art. 6° do Provimento N. 34/2013-CNJ c/c artigo 130 das DGE. 5.2-
(ADM) Providenciar a substituição de boletos bancários e comprovantes de
transferências, por documentos fiscais hábeis a comprovar as despesas (Notas
Fiscais e Recibos). 5.3 - (ADM) Abster-se de lançar no Livro Caixa Diário Auxiliar, f'
despesas concernentes a mensalidade com cursos de especialização, publicações,
livros, assinaturas e contribuições a entidades sindicais "FEBRANOR" sem
autorização do Juiz Corregedor Permanente, nos termos do inciso 111, art. 1° da
Orientação nO 06-2013-CNJ, expedida em 25/11/2013, sob p a de glosa das
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despesas e eventual comunicação à Receita Federal do Brasil. 5.4 - (ADM) Excluir
do Livro de Registro Diário Auxiliar os lançamentos com despesas concementes ao
pagamento com cursos de especialização, publicações, livros e assinaturas a partir
do mês de Agosto/2013. Vale Salientar que as alterações vão refletir no pagamento
dos impostos pertinentes e na devolução do excedente remuneratório ao FUJU. 5.5
- (TN) Abster-se de lavrar Escritura de Aditamento sem a presença das partes
envolvidas de acordo com o artigo 353, das DGE. 5.6 - (RCPN) Proceder à lavratura
de óbitos somente na localidade de seu falecimento de acordo com o artigo 77 da
lei 6.015/73. 5.7 - (FUJU) Rever os lançamentos realizados no SIGEXTRA, a partir
da última correição ordinária realizada na serventia (27103/2014, a fim de verificar se
os mesmos correspondem ao ato efetivamente praticado, recolhendo as diferenças
em favor do FUJU, com os devidos acréscimos de atualização monetária e juros,
nos moldes do 9 3°, art. 144, das DGE. 5.8 - (FUJU) Realizar levantamento de todas
as procurações lavradas desde a última correição ordinária realizada na serventia
(2710312014), recolhendo as diferenças "das custas" ao FUJU nas procurações que
tiveram cobranças a menor, com os devidos acréscimos de atualização monetária e
juros, nos moldes do 9 3° do art. 144 das DGE, encaminhando a cópia de todos os
instrumentos de procuração em arquivo PDF a Coordenadoria das Receitas do
FUJU - COREF para a devida análise. Com relação às procurações que tiveram
cobranças a maior dos usuários, deverá ser apresentada a relação contendo todos
os casos identificados. Após análise, pela COREF será apresentado relatório ao Juiz

Corregedor da Comarca de Jaru para deliberação nos moldes da lei Estadual nO
2.936112. 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS - O Juiz Corregedor Permanente
determinou que o responsável encaminhe a resposta das determinações,
acompanhada de todos os documentos comprobatórios, ao Corregedor Permanente, -O
com exceção do item 5.8 que deverá ser encaminhada à COREF, de forma
organizada, por ordem de item das determinações contidas na presente ata, com as
páginas devidamente numeradas e rubricadas, sob pena de devolução. Determinou
ainda que, no tocante à regularização dos itens 5.1 a 5.8, deverá ser comunicada no
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prazo de 30 dias, após a publicação da presenteAta no Diário de Justiça Eletrônico,
sendo que, relativamente aos itens 5.7 e 5.8, deverá haver a respectiva
comprovação. Nada mais havendo, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de
dois mil e quatorze (25/09/2014), lavrou-se a presente ata, que depois de lida e
achada conforme, vai assi da pelo magistrado Flávio Henrique de Melo, Juiz
Corregedor Permane. te da marca de Jaru/RO, pelo responsável interino, Senhor
Domerito Apare . pelos auxiliares, André de Souza Coelho, Miscelene
Nunes d antas erto Ney Vieira Silva e Adriana Lunardi.

omeRta Atãrecido da Silva
no

ntos Kluska
egedoria-Geral da

Justiça

André de~oelho
Auxiliar da COREF
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