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MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por meio ~:;)
do controle. orientação e fiscalizaçõo dos serviços judiciais de 1° Gr

extrajudiciais. ••

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

ATA DE CORREiÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS,

DE TíTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS DO MUNiCíPIO E
COMARCA DE CACOAL.

Processo Eletrônico n. 0003664-93.2015.8.22.1111. Aos seis dias do mês de fevereiro de

dois mil e quinze, no Ofício de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Registro Civil

das Pessoas Jurídicas do Município e Comarca de Cacoal, localizado na Rua dos Píoneiros,

n. 1876, presente a delegatária Sra. Bemadete Lorena de Oliveira, o MM. Juíz Auxiliar da

Corregedoria Áureo Virgílio Queiroz, a MM. Juíza Corregedora Emy Karla Yamamoto Roque,

auxiliando-os os servidores Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos Kluska, André de

Souza Coelho e Delano Melo do Lago, procedeu-se à Correição Ordinária, designada pela

Portaria n. 21/2015-CGJ, publícada no DJE n. 013 de 21/01/2015. A última correição

ordinária realizada pelo Juizo Corregedor Permanente ocorreu em 07/08/2013, cujos

trabalhos foram realizados pela Dra. Emy Karla Yamamoto Roque. IDENTIFICAÇÃO DA

SERVENTIA - A serventia de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil das

Pessoas Jurídicas do Município e Comarca de Cacoal, foi delegada em caráter privado a Sra.

Bemadete Lorena de Oliveira, por meio do Ato n. 012/91, de 16 de setembro de 1991,

publicado no DJE n.168 de 18 de setembro de 1991. Dado início aos trabalhos, foram

examinados, por amostragem, os livros, autos e papéis da serventia, constando-se o

seguinte: 1 - ADMINISTRAÇÃO E ASPECTOS GERAIS - O horário de funcionamento ao

público é das 08:00 às 17:00 horas, em conformidade com o art. 119, S 2°, das DGE. 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, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e

segurança, atendendo o disposto no art. 5° das DGE c/c art. 4°, da Lei 8.935/94. Há espaço

com cadeiras de espera para os usuários, enquanto aguardam atendimento. É utilizado

sistema de fichas ou 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.

A unidade possui o Livro de Visitas e Correições, de acordo com o art. 120, das DGE. A

unidade possui o Livro Caixa para registro diário das entradas e saidas ocorridas, nos moldes

definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça, em conformidade ao art. 120, IV, das DGE. A
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unidade possui o Livro de Controle de Depósito Prévio, nos moldes definidos pelo Provimento

n. 34/CNJ, para registro dos valores condicionados a prática do ato, conforme o disposto no

art. 120, V, 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. 125,

I, das DGE. 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

contracheques que há os seguintes funcionários registrados na CEI da responsável: 1) Marta

Passaglia (Oficial Substituta); 2) Karina Danielly Lorena de Oliveira (Oficial Substituta); 3)

Vanessa Tres (Oficiala Substituta); 4) Rheynz Donick Carlos Teixeira (Escrevente); 5) Lúcio

Flávio dos Santos (Escrevente); 6) Cristina Soares dos Santos (Escrevente); 7) Victor Luiz da

Silva Borges (Auxiliar de Escrevente); 8) Leonardo Vargas Zavatin (Escrevente); 9) William

Teixeira Donadia (Auxiliar de Escrevente); 10) Anderson Francisco Clara Boeck (Oficial de

Diligências); 11) Luana Pereira da Silva (Auxiliar de Arquivista); 12) Neilson da Silva

(Escrevente Auxiliar); 13) Eduardo Cristo de Oliveira ( Escriturário); 14) Maycon Simoneto

(Digitador); 15) Arzenileia Garcia Lopes (Zeladora); 16) Valdereis Oliveira de Jesus ( Serviços

Gerais); 17) Celi Pereira Chave (Serviços Gerais). O pagamento do salário e outras

vantagens de seus prepostos são efetivados via folha de pagamento. É mantido procedimento

de back-up 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. Existe cópia de segurança de seus registros em local diverso do

da sede da unidade do serviço, nos termos do art. 118, parágrafo único das DGE. As Guias

de recolhimento de imposto de renda recolhido por meio do carnê-leão de responsabilidade

da delegatária, são arquivadas em classificador próprio, de acordo com o art. 125, VIII, das

DGE. A delegatária recolhe regularmente o Imposto de Renda por meio do carnê leão,

conforme as guias apresentadas correspondente ao periodo de Janeiro/2010 a

Dezembro/2014. As guias de recolhimento de imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF

(folha de pagamento), as guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de

Seguridade Social - INSS são arquivadas em classificador próprio, por mês de competência,

de acordo com o art. 125, VII, das DGE. A delegatária recolhe regularmente o Imposto Sobre

Serviço, nos termos da Lei Municipal n. 1.584/PMC/03, conforme as guias apresentadas

correspondente ao periodo de Janeiro/2010 a Dezembro/2014. A delegatária arquiva as
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certidões negativas de tributos federais, de quitação do FGTS, que comprovam a regularidade

da sua situação contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, de acordo com o art. 1°, inciso 11

do Decreto n. 6.106 de 30 de abril de 2007 e o Provimento n. 034/2013-CNJ. As receitas

oriundas da prestação dos serviços de diferentes especialidades são lançadas

separadamente no livro Diário Auxiliar, nos termos do artigo 6° ~ 3°, do Provimento 34 do

CNJ. O histórico dos lançamentos são sucintos e identificados, com ato que ensejou a

cobrança de emolumentos ou a natureza da despesa, de acordo com o artigo 6° do

Provimento 34 do CNJ c/c artigo 130 das DGE. Verificaram-se lançamentos de inúmeras

despesas que não correspondem aos gastos inerentes á atividade cartorária, especificamente

com restaurante, energia elétrica (diferente da sede da serventia) dentre outras, dispêndios

lançados no Livro Caixa, como por exemplo: despesas lançadas no livro caixa no mês de

Janeiro/2014, fls. 87 (lD n. 81404), março/2014 fls. 92 (ID n. 93667), Junho/2014, fls.53 (10 n.

110797); Julho/2014, fls. 35 (10 n. 116164), fls. 62 (10 n. 116985), fls. 54 (10 n. 116308);

Agosto/2014, fls. 55 (ID n. 122442); Outubro/2014, fls. 133 (lD n. 138018); Novembro/2014,

fls. 59 (ID n. 142158); Dezembro/2014, fls. 86, (ID n. 149430), referente ao periodo de

Agosto/2013 a Janeiro/2015. Entretanto, no referido livro, admite-se apenas o lançamento das

despesas relacionadas á 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. Destacamos que se considera

despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte

produtora, como aluguel, água, energia (referente à sede da serventia), telefone, mdaterialde ~

expediente ou de consumo. Existe arquivo das despesas com a manutenção or inária da

prestação do serviço pelo período mínimo de cinco anos, de acordo com o artigo 10°, ~ 3° do

Provímento 34 do CNJ c/c artigo 131 das DGE. A delegatária procede à inserção das

despesas em formato PDF no SIGEXTRA. 2 - REGISTRO DE IMÓVEIS - Livros em Uso: a)
Livro de Protocolo n. 1-1, fI. 050, b) Livro 2-RG - Registro Geral Matricula n. 36.859,

registrado em 03/02/2015, c) Livro 3-A - Registro Auxiliar Matrícula n. 8.336, registrado em

03/02/2015, d) Livro de Aquisição imóvel por estrangeiro n. A-02, fI. 02 e e) Livro de

Intervenção.e Liquidação Extrajudicial n. 06-A, fI. 37. É procedida a escrituração do Livro de

Recepção de Títulos, por meio de sistema próprio, de gerenciamento, utilizado para o

lançamento dos titulos apresentados exclusivamente para o exame e cálculo dos respectivos

emolumentos, em atendimento ao art. 12, parágrafo único da Lei 6.015/1973, c/c o art. 840
Rua José Camacho, nO585. 40 andar, sala 401, Bairro Olaria - CEP: 76.801-330 - Porto Velho-RO ~

Fones: Gabinete 69 - 3217-10611 DIEST 1037 I DIVAD 1038 I DICSEN 1039 I Protocolo 1035 e Fax: 1036
Tribunai de Justiça - fone geral 69.3217-1152 - site: www.tjro.ius.br e-mai! c' t' .'us.b

- 3 .

http://www.tjro.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 l° Grau e

extrajudiciais.

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

- 4-

das DGE. As cópias de cédulas de crédito rural, industrial, à exportação e comercial têm sido

arquivadas em ordem cronológica, separadas por sua natureza. O oficial 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 disponivel no sitio da Receita Federal, via internet,

conforme determina o art. 1032 das DGE. Possui o classificador obrigatório para o

arquivamento dos recibos e cópias das comunicações às prefeituras municipais dos registros

translativos de propriedade, em atendimento ao art. 1025, X das DGE. Foram detectadas

algumas vias do instrumento de Particular registradas contendo espaços em branco ex.

Instrumento Particular de Venda e Compra, prenotado sobre o n. 60.690 e 60.654, em

desacordo com o artigo 113, 111, das DGE. Tem sido observado a qualificação completa do

imóvel urbano na escrituração do Livro 2, em atendimento ao que determina o art. 878 I das

DGE. O delegatário informou que os titulas apresentados, com pendências são devolvidos

formalmente por meio de notas de devolução, conforme dispõe o art. 846 das DGE. 3 -

REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS - Livros em Uso: a) Livro de Protocolo Unificado

n. A-003, fI. 010 e b) Livro de Registro Integral n. 8-045, fI. 104. Os Livros escriturados em

papel são de 300 (trezentas) folhas de acordo com art. 786, das DGE. É emitido o

comunicado da DOI (Declaração sobre Operação Imobiliária), dentro do prazo legal, em

atendimento com o art. 783, das DGE. Orienta-se que seja mencionado a expressão

facultativo em todos os registros dos documentos facultativo ao registro de títulos e

documentos, conforme art. 778 das DGE. No documento apresentado para registro vem

sendo feita as devidas anotações de acordo com o art. 803, S 2, das DGE. São feitas as

transladações de forma adequada onde na última linha não deixando espaços em branco,

onde é conferido o seu encerramento, de acordo com art. 797, das DGE. 4 - REGISTRO

CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS - Livros em Uso: a) Livro de Protocolo Unificado n. A-003,

fI. 010 e b) Livro de Registro n. A-037, fI. 288. A serventia possui o Livro A, para o seguinte

fim: os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis,

religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das

associações de utilidade pública, com 300 folhas, de acordo com o dispositivo legal previsto

no art. 114, inciso I da Lei de registros públicos c/c com o art. 749, inciso I, das DGE. Os atos

constitutivos, estatutos das sociedades civis, emendas ou reforma dos atos constitutivos e

estatutos das sociedades civis são visados por advogados, de acordo com o dispositivo legal
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previsto no art. 745, SS 1 e 2, das DGE. Existe registro de quaisquer atos relativo às

associações e sociedades civis, se os atos constitutivos não estiverem registrados no ofício,

de acordo com o dispositivo legal previsto no art. 746, das DGE. O registro dos atos

constitutivos e de suas alterações, das sociedades a que se refere o art. 10 da Lei Federal nO

6.839, de 30 de outubro de 1980, exigir-se-à a comprovação do pedido de inscrição no

respectivo órgão de disciplina e fiscalização do exercício profissional, de acordo com o

dispositivo inserto no art. 760, das DGE. 5 - FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS,
SELOS E REMESSAS DE DADOS - Na prenotação de titulo e apresentação para exame e

cálculo, se o titulo prenotado for reapresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o valor dos

emolumentos e das custas da prenotação é descontado do valor cobrado pela prática do ato.

Os emolumentos devidos pelo exame e cálculo são pagos no ato do requerimento, nos

termos da 1a Nota Explicativa da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-CG. Feito o registro

no prazo de 30 (trintas) dias, mencionado na 1a Nota Explicativa, é deduzido o valor pago de

emolumentos e custas a título de prenotação, constando tal informação na certificação da

prática do ato, nos termos da 2a Nota Explicativa da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-

CG. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária

para fins residenciais (registros e/ou averbações), financiada pelo Sistema Financeiro da

Habitação, são enquadrados em uma única faixa de valores, cobrado de acordo com o

previsto nos Códigos 302, "a" e 303, "b", da Tabela 111, extraído do valor total o percentual dos

recursos próprios e o percentual financiado, aplicando-se neste a redução de 50% (cinquenta

por cento), nos termos do art. 290 da Lei Federal n. 6.015/73 e 6" Nota Explicativa da Tabela

111, do Provimento n. 0027/2013-CG. A averbação de quitação, relacionadas com a primeira ~

aquisição no Sistema Financeiro de Habitação é cobrada com a redução de 50% do valor

constante no Código 303, a, da Tabela 111, nos termos do art. 290 da Lei Federal n. 6.015/73 e

7" Nota Explicativa da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-CG. Aplica-se ao registro das

escrituras públicas de aquisição imobiliária com recursos integrais decorrentes do FGTS ou

vinculados aos Programas habitacionais de interesse social, o valor previsto no Código 302,

"b", da Tabela 111, e os demais atos são praticados de ofício, nos termos da 8" Nota Explicativa

da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-CG. A Abertura de Matricula somente é cobrada
nos casos previstos no Código 302, "d" da Tabela 111, (fusão/unificação ou transferência de

circunscrição), a requerimento do interessado e quando não houver ato de registro

subsequente a ser praticado. Nos demais casos as matrículas são abertas de ofício, nos
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termos da 12a Nota Explicativa da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-CG. Consideram-se

averbação sem valor declarado, entre outras, as referentes à quitação de dívida, termo de

responsabilidade de reserva florestal e assemelhado, retificação de área ou medida, alteração

de destinação ou situação do imóvel, indisponibilidade, demolição, unificação/fusão de

imóveis, desmembramento, abertura de vias e logradouros públicos, casamento, divórcio,

morte, alteração de nome por casamento ou divórcio, acautelatória ou premonitória de dívidas

e consolidação de propriedade fiduciária, nos termos da 18a Nota Explicativa da Tabela 111, do
Provimento n. 0027/2013-CG. A certidão de inteiro teor positiva ou negativa de ônus são

cobradas, conforme o previsto no Código 304, "d", da Tabela III,nos termos da 23a Nota

Explicativa da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-CG. O Desarquivamento no Registro de

Imóveis corresponde ao serviço de busca (procura, investigação, pesquisa), tendo por base,

para a contagem do prazo, a data da prática do ato, e é cobrado somente nos casos em que

não seja praticado qualquer outro ato, como por exemplo, a expedição de certidão, nos

termos da 24a Nota Explicativa da Tabela 111, do Provimento n. 0027/2013-CG. Na

Prenotação, exame e cálculo o selo é inserido no documento apresentado pelo interessado,

com remissão da respectiva numeração no recibo-protocolo, e no respectivo registro quando

houver, nos termos da alínea a, inc. 111, do art. 170 das DGE. Nos registros de escrituras em

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

apresentado, são inseridos tantos selos quantos forem os atos praticados, fazendo remissão

do número do selo no respectivo registro/averbação, nos termos da alínea b, inc. 111, do art.
170 das 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 j
termos da alínea d, inc. 111, do art. 170 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 da alínea i, inc. 111, do art. 170 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 da alínea j,

inc. 111, do art. 170 das DGE. Nas certidões (incluídas as buscas) 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 k, inc. 111, do art. 170 das DGE. No desarquivamento de

documentos e processos o selo é inserido na certidão de atendimento feita no documento que
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originou o pedido de desarquivamento, nos termos da alínea I, ínc. 111, do art. 170 das DGE.

No registro de contratos de alienação fiduciáría, a base do cálculo é o valor do crédito

principal concedido, nos termos da 3a Nota Explicativa da Tabela V, do Provimento n.

0027/2013-CG. São cobradas como averbações as alterações supervenientes que ímportam

em modificações das circunstâncias constantes do registro originário, juntando-se aos autos

que deu origem ao registro todos os documentos, com a respectiva certidão do ato realizado.

Quando os documentos ficarem arquivados separadamente dos autos originários, neles

constam remissões recíprocas, nos termos da 9a Nota Explicativa da Tabela V, do Provimento

n. 0027/2013-CG. Na notificação que contem conteúdo financeiro, o registro faz-se pelo valor

expresso no documento ou no seu anexo, quando houver. Neste caso não é cobrado o valor

previsto no Código 503 da Tabela V (Acrescentada pelo Provimento n. 010/2013-CG,

publicado em 02/05/2013), nos termos da 11a Nota Explicativa da Tabela V, do Provimento n.

0027/2013-CG. Nas diligências (Urbana ou Rural), para fins de notificação, é cobrada uma

única vez, independente da quantidade de deslocamento realizado para a prática do ato

(Acrescentada pelo Provimento n. 010/2013-CG, publicado em 02/05/2013), nos termos da

12a Nota Explicativa da Tabela V, do Provimento n. 0027/2013-CG. No ato de diligência só é

cobrado nos casos em que a registradora ou seu designado para tal serviço, se deslocar até o

endereço do devedor para a entrega da notificação, nos termos da 14a Nota Explicativa da

Tabela V, do Provimento n. 0027/2013-CG. Nos registros em geral o selo é aposto próximo ao

carimbo de registro no documento original a ser entregue à parte, com remissão do número

do selo nas vias dos documentos arquivados na serventia, nos termos da alínea a, inc. V, do

art. 170 das DGE. No registro de abertura e encerramento de livros contábeis o selo é

inserido no termo de abertura do livro apresentado, nos termos da alínea b, inc. V, do art. 170

das DGE. Nas averbações em geral o selo é inserido no título ou documento em que foi

certificada a respectiva averbação, com remissão do número do selo nas vias dos

documentos arquivados na serventia, nos termos da alínea d, inc. V, do art. 170 das DGE.

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

registradora, às margens do documento que a ensejou, nos termos da alínea g, inc. V, 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. A tabela de emolumentos e custas vigente está afixada em

local bem visível e franqueada ao público, nos moldes do Provimento nO022/2014-CG e do

disposto no art. 138 das DGE c/c o art. 4°, da Lei Federal nO10.169/2000. Foi afixado cartaz
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correspondente á consulta do selo digital de fiscalização, os quais estão afixados em local

visível 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 cumprimento ao estabelecido no Oficio Circular n. 078/2013-DECOR/CG. As

custas devidas ao FUJU são recolhidas em boleto bancário único, de acordo com a totalidade

dos atos praticados, nos termos do S 1°, art. 144 das DGE. Os recolhimentos de custas são

feitos até o final do expediente bancário do dia útil imediatamente subsequente, nos termos

do S 2°, art. 144 das DGE. Todavia, constatou-se falta de recolhimento das custas dos atos

praticados no movimento do dia 03/09/2013. Ciente da pendência, a delegatária providenciou

imediatamente o recolhimento das custas pertinentes no valor de R$ 1.123,43, já acrescido de

atualização monetária e juros, saneando a irregularidade. No caso de atraso os recolhimentos

são acrescidos de atualizações monetárias e juros, nos termos do S 3°, art. 144 das DGE c/c

o Provimento n. 016/201 O-CG. É observado o valor mínimo de R$ 200,00, nos recolhimentos

diários das custas, nos termos do S 4°, art. 144 das DGE. O movimento diário quando inferior

ao mínimo estabelecido está sendo acumulado com o recolhimento dos dias subsequentes,

nos termos do disposto no S 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 S 6°, art. 144 das DGE. É considerado o maior valor

atribuído ao bem para efeito dos cálculos de emolumentos e custas, nos termos do parágrafo

único do art. 141 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

título 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 art. 170 das DGE. Os recibos são emitidos em sequência numérica e

arquivados em ordem cronológica e numérica, em consonância ao que dispõe o S 1°, do art.
137 das DGE. A cópia dos recibos e dos contrarrecibos são mantidos arquivados pelo prazo

de cinco anos, nos termos do dísposto no S 2°, art. 137 das DGE. Os atos praticados na

serventia são informados á Corregedoria-Geral da Justiça, diariamente, por meio do Sistema

de Informações 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 S 1° do
art. 126 das DGE. Os dados enviados são alterados mediante solicitação escrita,
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encaminhada á Corregedoria-Geral da Justiça com a respectiva justificativa, nos termos do S
2° do art. 126 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 caracteristicas idênticas aos atos lançados

manualmente no SIGEXTRA, nos termos do S 3° do art. 126 das DGE. Constam ao final do

ato praticado, o valor dos emolumentos, custas e selos e a soma dos mesmos, além do

respectivo selo de fiscalização, nos 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. Há a impressão no documento entregue ao usuário, da expressão: "Consulte a

autenticidade em www.tjro.jus.br/consultaselol... nos termos do S 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 incluida 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 minimo

semanal de atos, nos termos do S 3°, art. 164 das DGE. No caso de impressão em etiqueta

autoadesiva, é lançado sobre parte dela o carimbo da serventia e a rubrica de quem praticou

o ato, zelando para que o carimbo não torne ilegivel a numeração do selo digital de

fiscalização utilizado, nos termos do art. 154 das DGE. Quando possível, o selo digital de

fiscalização está sendo inserido na margem direita do ato praticado, nos termos do art. 155

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. 6 -

DETERMINAÇÔES - 6.1 (ADM) - Excluir do Livro de Registro Diário Auxiliar os lançamentos J
com despesas concernentes a gastos com restaurante, energia elétrica (diferente da sede da

serventia) e todas os dispêndios de ordem pessoal a partir janeiro/2014. As despesas não

concernentes a atividade registral, deverão ser glosadas, posto que não integram gastos com

a manutenção da serventia, nos termos do inciso 111, art. 1° da Orientação nO06/CNJ c/c art.

13 do Provimento n. 34/2013-CNJ. 6.2 (RI) - Abster-se de registrar documentos que contenha

espaços em branco, de acordo com o artigo 113, 111, das DGE. 7 - CONSIDERAÇÕES
FINAIS - O Juiz Auxiliar da Corregedoria determinou que a responsável encaminhe a resposta

das determinações, acompanhada de todos os documentos comprobatórios, á Corregedoria-

Geral de Justiça, de forma organizada, por ordem de item das determinações contidas na
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Emy Karla Yam oto Roque,
Juiz Corregedor Permanente

Il...:) 1l>J,W-Ull'J .Ç\

LorenaDe~a
elegatárja

Miscele~e ~tts-~antos Kluska
Auxiliarda-:Corregedoria
. '~

~Der n el do-Cago
Auxiliar da CORE F

André d za Coelho
Auxiliar da COREF

• JJJ~Aureo Irgílié Jueiroz

Juiz Auxiliar da orregedoria

presente ata, com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pela responsável, sob

pena de devolução. Determinou ainda que, no tocante á regularização dos itens 6.1 e 6.2,

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. O Juiz

Auxiliar da Corregedoria registra seus elogios à Registradora 8ernadete Lorena de Oliveira e

à sua equipe, seja em relação à qualidade dos atos registrais, seja em relação ao

atendimento público. Elogia-se, ainda, a postura proativa da Registradora junto à sociedade
local na promoção de projetos afetos não apenas à área do Direito Notarial e Registral, mas

em áreas multidisciplinares, tais como o de "Reflorestamento é Vida", "Natal Solidário", "Ação

Social voltada à Valorização do Meio Ambiente", "Queimada Urbana - Apague essa Idéia" e

"Manual de Registro de Imóveis". Destacam-se, também, os prêmios de Qualidade Total da

ANOREG. Por fim, o Juiz Auxiliar determinou ainda o encaminhamento da presente ata ao

Corregedor-Geral da Justiça para homologação. Nada mais havendo, aos seis dias do mês de

fevereiro de dois mil e quinze (06/02/2015), lavrou-se a presente ata, que depois de lida e

achada conforme, vai assinada pelos magistrados Áureo Virgilio Queiroz, Juiz Auxiliar da

Corregedoria, Emy Karla Yamamoto Roque, Juíza Corregedora Perman~t~ Delegatária

Bernadete Lor na De Oliveira, pelos auxiliares da Corregedoria, A rfana Luna/di . elene

Nunes dos Sa ~ Kluska, André de Souza Coelho e Delano Melo o Lago.
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