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PROCESSO : 0000334-16.2019.8.22.8009
INTERESSADO : VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE
ASSUNTO :  

DECISÃO Nº 12 / 2019 - PIB1CIVGAB/PIB1CIV/PIBCIV/CMPIB

Trata-se de reclamação formulada por usuária dos serviços do Ofício de Registro Civil de Pimenta Bueno.
Relatou a usuária a recusa da Serventia em cumprir mandado de averbação e a existências de falhas e mau atendimento por parte de

funcionária do referido Cartório.
Notificada, a Oficial apresentou informações e relatou que o ato fora praticado.
Intimada, a usuária não mais se manifestou.
É a síntese necessária.
Considerando que o ato fora praticado e a usuária não mais se manifestou-se, observa-se que há perda de objeto em relação ao presente.
Ademais, não se vislumbra a ocorrência de infração funcional que reclame a instauração de PAD em face da delegatária, mormente pela

falta de provas quanto a ilegitimidade de eventual demora ou recusa no cumprimento do ato que lhe competia, bem como de eventual falta de urbanidade de
funcionária da Serventia.

Assim, como nada mais fora requerido, impõe-se o arquivamento da presente.
Todavia, apenas a fim de evitar eventuais outras reclamações, dê-se ciência à Oficial, caso ainda não esteja observando, para que observe

a desnecessidade de apresentação de certidão de trânsito em julgado das sentenças quando se tratar de homologação de acordo, ante a clara inexistência de
interesse recursal, em especial, quando constar expressamente a desistência do prazo recursal ou que o trânsito em julgado se dá na data da sentença.

Ciência à usuária e ao Corregedor-Geral de Justiça.
Após, arquivem-se.
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