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CORREGEDORIA-GERAL

ATOS DO CORREGEDOR 

Orientação Administrativa N. 0001/2013-CG

       

O Desembargador MIGUEL MONICO NETO, Corregedor-Geral da Justiça do Estado, no uso de suas atribuições 

legais e

CONSIDERANDO que a decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça, publicada no DJE, do dia 

12 de julho de 2010, apresentou a relação das serventias extrajudiciais vagas e estabeleceu que as pessoas 

designadas interinamente para responder por seu expediente não podem auferir rendimento mensal superior 

ao teto salarial do serviço público estadual;

CONSIDERANDO que a r. decisão estabeleceu que a renda líquida da serventia extrajudicial vaga, descontada 

a parcela relativa à remuneração do responsável pelo expediente, deve ser mensalmente recolhida ao Fundo 

Especial do Tribunal de Justiça, apresentando-se o balancete mensal do serviço extrajudicial; 

CONSIDERANDO, assim, a necessidade de ser disciplinado o cumprimento das obrigações estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

CONSIDERANDO a necessidade de orientar o cumprimento do decidido pelo senhor Corregedor Nacional de 

Justiça, Ministro GILSON DIPP, nos autos n. 0000384-41.2010.2.00.000, 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Administrativa n. 001-2010, editada por esta Corregedoria Geral 

da Justiça, publicada no DJE n. 169, em 15/09/2010,

CONSIDERANDO a decisão proferida nos Autos de Agravo Regimental na Medida Cautelar em Mandado 

de Segurança n. 29039-DF, com reconsideração da liminar que suspendeu a exigência do recolhimento da 

diferença das rendas percebidas em favor do FUJU,

CONSIDERANDO o despacho de fls. 209 verso proferido nos Autos n. 0004136-70-201.822.1111.

ORIENTA os responsáveis pelo expediente das serventias extrajudiciais designados interinamente:

1. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais declaradas vagas na relação definitiva apresentada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão foi publicada no dia 12 de julho de 2010, permanecem à frente da administração do 

serviço, de forma precária e interina, sempre em confiança do Poder Público responsável pela designação, até que a respectiva 

unidade venha a ser assumida por delegado aprovado em concurso público ou, antes, por decisão administrativa motivada e 

individualizada do Corregedor-Geral da Justiça para o bem do serviço público. 

2. Além dos serviços constantes da relação apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça, também estão 

alcançados pelos efeitos de sua decisão as serventias extrajudiciais constantes do Anexo I, visto que estas também estão 

vagas.

3. Em razão do determinado pelo senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, item 6, subitens 6.1, 6.2, 

6.3 e 6.6, os agentes que respondem pelos trabalhos da serventia do foro extrajudicial não classificada dentre as regularmente 

providas – conforme relação veiculada no Diário da Justiça do CNJ, edição n. 124/2010, do dia 12/07/2010, denominados 

“interinos”, deverão recolher aos cofres públicos, até o 5º dia útil do mês subsequente, a diferença encontrada entre as receitas 

e as despesas da serventia no mês logo anterior (mês-base), já descontada a sua remuneração, que, nos termos da decisão 

firmada, não poderá exceder 90,25% dos subsídios dos senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, que até 31 de dezembro 

de 2013, corresponderá a R$ 25.323,51 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos).
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4. O recolhimento ao FUJU deverá ocorrer, exclusivamente, através de boleto próprio, disponível para geração 

e impressão, no Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial – SIGEXTRA.

5. A prestação de contas mensal será extraída do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial – 

SIGEXTRA, cujas receitas auferidas bem como as despesas com a manutenção da serventia, serão lançadas diariamente nos 

termos do item 40.1, Cap. I, das DGSNR c/c art. 22 da Lei Estadual n. 2.936/2012. 

6. A prestação de contas e o Livro Caixa Mensal extraídos do SIGEXTRA para apuração das receitas e 

despesas e os documentos que sustentam as informações registradas, inclusive o boleto de recolhimento do que exceder ao 

limite fixado, permanecerão arquivadas na Serventia. Os documentos fiscais registrados no Livro caixa deverão ser encaminhados 

digitalizados em formato PDF, por meio do malote digital, à Corregedoria-Geral de Justiça. 

7. Para apuração do resultado mensal serão consideradas apenas as entradas e saídas que digam respeito 

à atividade notarial e registral, não cabendo, ao contrário, o cômputo de despesas pessoais, de doações ou de outras que 

intrinsecamente não se refiram ao serviço ou ao seu funcionamento regular, como por exemplo, contribuição em razão da filiação 

voluntária do delegado a entidade de classe – associação ou sindicato ou contratação de profissional para tratar de assunto 

particular.

8. Os lançamentos devem ser claros e precisos, não se admitindo rubricas ou lançamentos genéricos, cumulativos 

ou que não sejam auto-explicativos, permitindo, sempre, a identificação e localização. No lançamento da despesa, além do seu 

valor, haverá referência ao número do documento fiscal (nota fiscal, recibo, folha de pagamento, guia de recolhimento, etc.).

9. Os documentos que derem origem aos lançamentos deverão ser arquivados em ordem cronológica, para 

verificação, se necessário. Nos lançamentos de despesa com folha de pagamento e os encargos sociais correspondentes, 

haverá sempre referência ao mês de competência. A despesa será lançada no dia em que se efetivar.

10. Só será possível identificar a existência do excedente ao teto de 90,25% dos subsídios do Ministro do 

STF, após a apuração do saldo contábil mensal, após o encerramento de todos os atos bem como registro das despesas no 

SIGEXTRA, cujo recolhimento será efetuado obrigatoriamente até o 5° dia útil do mês subsequente, por meio de boleto próprio, 

extraído no próprio sistema. 11. Os notários e registradores interinos terão que elaborar sua prestação de contas em duas 

etapas: em um primeiro momento, lançarão todas as receitas e despesas havidas no mês, sem considerar a remuneração do 

interino. Diante do resultado, verificarão, em um segundo momento, se a diferença apurada supera ou não o teto fixado pelo 

Conselho Nacional de Justiça. 

12. Se a diferença não ultrapassar esse limite, não haverá excedente a ser recolhido ao Fundo de 

Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU e o saldo total apurado reverterá em favor do 

designado, sendo registrado como despesa da serventia a título de “remuneração bruta do interino”, nos termos do balancete 

extraído do SIGEXTRA.

13. Se a renda líquida da serventia superar o teto definido pelo Conselho Nacional de Justiça, os notários e 

registradores interinos deverão deduzir do valor desse saldo o montante correspondente a 90,25% dos subsídios dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, lançando-o como despesa de “remuneração bruta do interino”, e recolherão o excedente em favor 

do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, em boleto próprio.

14. Ao INTERINO, consoante o decidido pelo senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça, item 6.7, é 

“defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de 

bens móveis e imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado”, sem 

a prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente.

15. Da mesma forma, os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser objeto de 

projeto a ser encaminhado para aprovação do Juiz Corregedor Permanente.

16. A autorização e a aprovação de que tratam os itens 14 e 15 desta orientação serão comunicadas pelo Juiz 

Corregedor Permanente à Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se.

Cumpra-se.

Porto Velho, 21 de junho de 2013.

Desembargador MIGUEL MONICO NETO

          Corregedor-Geral da Justiça



DJE. N. 112/2013 - segunda-feira, 24 de junho de 2013             Tribunal de Justiça - RO 7

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei 11.419/06. O documento eletrônico pode ser encontrado no sítio do Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, endereço: https://www2.tj.ro.gov.br/autenticacao/validaDiario.html sob o número 112  Ano 2013

ANEXO I

Serventias vagas instaladas e ocupadas por interinos

N° CARTÓRIO COMARCA Interino

3ª Entrância

1 2º Tabelionato de Protesto de Títulos da capital Porto Velho DinalvaAlvesdeSouzaRezende

2 4º Tabelionato de Protesto de Títulos da capital Porto Velho FátimaGonçalvesCostaeSilva

3 2° Ofício de Registro de Imóveis da capital Porto Velho Iracema RodriguesGouvêa

4 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
Distrito de Jaci-Paraná

Porto Velho RodrigodeBarcelosTaveira

5 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Itapuã do Oeste

Porto Velho RutedeAraújoSantos

6 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de 
Extrema de Rondônia

Porto Velho MariaMargaridaSoares

7 1° Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de 
Ariquemes

Ariquemes ÂngelaMariaFabianodaSilva

8 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Rio Crespo 

Ariquemes Jeniffer CristiniMedeirosMelloFabianodaSilva

2ª Entrância

9 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato  de Notas de 
Ministro Andreazza

Cacoal Francinete LimaD’Avila

10 Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Cabixi

Colorado doOeste RosineiAparecidadeSouza

11 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Theobroma

Jaru DomeritoAparecidodaSilva

12 Tabelionato de Protesto de Títulos de Jaru Jaru Camila BarbosaGundimVidigal

13 Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civis das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Ouro Preto do Oeste.

Ouro PretodoOeste DejaniradeJesusPereiraSilva

14 Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de São Felipe do Oeste

Pimenta Bueno Elza CaniverdeCampos

15 Tabelionato de Protesto de Títulos do município de Rolim de Moura Rolim deMoura
ClaudeteGonçalves

16 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Nova Estrela

Rolim deMoura Wanderson A. D. F. de Mesquita – Sub Júdice.

17 1° Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas 
de Vilhena

Vilhena Ana CarolinaYokotadosSantos

18 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Chupinguaia

Vilhena Ana CarolinaYokotadosSantos

1ª Entrância

19 Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Campo Novo

Buritis Guilherme JosédeAlmeida

20 Ofício deRegistroCivisdasPessoasNaturaiseAnexos– 
ServentiaÚnicadeCostaMarques

CostaMarques Ivan IgnácioVieiradaSilva

21 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
município de Parecis

Santa LuziadoOeste Rosangela RodriguesVieiraGarcia

22 Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de 
São Francisco do Guapóré 

São 
FranciscodoGuaporé

José AparecidoFernandes


