
CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTiÇA

RONDÔNIA

MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, por
meio do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1°

Graue extrajudiciais.

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

Processo Eletrônico n. 0038970-60.2014.8.22.1111. Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e

quatorze, na Serventia de Registro Civis das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas, Protestos de

Titulos e Documentos, Registro de Imóveis, Registro de Titulos e Documentos e Registro Civis das

Pessoas Jurídicas, do Município e Comarca de Alta Floresta do Oeste, localizada na Av. São Paulo

cl Rua Ceará, n. 4333, Santa Felicidade, presente a delegatária Soraya Maria de Souza, o MM. Juiz

Auxiliar Áureo Virgílio Queiroz, o MM. Juiz Corregedor Permanente Alencar das Neves Brilhante,

auxiliando-os Adriana Lunardi, Miscelene Nunes dos Santos Kluska, André de Souza Coelho e

Delano Melo do Lago, procedeu-se á Correição Ordinária, designada pela Portaria nO.0340/2014-

CG, publicada no DJE N. 116/2014 de 26106/2014. Dado inicio aos trabalhos, foram examinados,

por amostragem, os livros, autos e papéis da serventia, constando-se o seguinte: 1-

IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA - Por meio do Ato n. 031/91, de 16110/1991, foram delegados

poderes em caráter privado, á senhora Soraya Maria de Souza para exercer a atividade delegada

no Oficío de Registro Civis das Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Titulos, Tabelionato

de Notas, Registro de Imóveís, Registro de Titulas e Documentos e Registro Civis das Pessoas

Juridicas do Município e Comarca de Alta Floresta do Oeste/RO. A última correição ordinária

realizada pelo Juízo Corregedor Permanente ocorreu em 12/09/2013, cujos trabalhos foram

realizados pelo Dr. Eli da Costa Júnior, atendendo o previsto no art. 34, das DGE 1 -

ADMINISTRAÇÃO E ASPECTOS GERAIS - O horário de funcionamento ao público é das 08:00 ás

16:00 horas, em conformidade com o art. 119, das DGE. As instalações físicas oferecem condições J
adequadas de acesso ao público, conforto, higiene e segurança para os arquivos, livros e j
documentos, correspondendo ás exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência,

atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança, atendendo o disposto no art. 5° das

DGE ele art. 4°, da Lei 8.935/94. São mantidas á disposição do usuário e dos interessados para

consultas relacionadas aos serviços prestados as edições atualizadas das legislações: Constituição

da República Federatíva do Brasil; Constituição do Estado; Código Civil Brasileiro; Lei dos iJ
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. Os móveis, utensílios, máquinas e equipamentos são
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ATA DE CORREiÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA SERVENTIA DE REGISTRO CIVIS DAS

PESSOAS NATURAIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TíTULOS E

DOCUMENTOS, REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS E

. REGISTRO CIVIS DAS PESSOAS JURíDICAS, DO MUNiCíPIO E COMARCA DE ALTA

FLORESTA DO OESTE.
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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 Como art. 109, das DGE clc com art. 4° da lei 8.935/94. A unidade possui o

Livro de Visitas e Correições, de acórdo com o art. 120, das DGE. Possui o Livro-caixa para registro

diário das entradas e saídas ocorridas, nos moldes definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça,

em conformidade ao art. 120, IV, das DGE. A serventia possui o Livro de Controle de Depósito

Prévio, nos moldes definidos pelo Provimento n. 34/CNJ, para registro dos serviços que admitem o '

depósito prévio, conforme o disposto no art. 120, V, das DGE. Os atos normativos e decisões da

.Corregedoría-Geral da Justiça e da Corregedoria Permanente são arquivados em classificador

próprio, de acordo com o art. 125, I, das DGE. As guias de recolhimento de imposto sobre a renda

retido na fonte - IRRF (folha de pagamento), do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS e

da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS são arquivadas em

classificador próprio, por mês de competência, de acordo com o artigo 125, VII, das DGE. As Guias

de recolhimento de Imposto de Renda recolhido por meio do camê-Ieão de responsabilidade da

delegatária são arquivadas em classificador próprio, de acordo com o art. 125, VII, das DGE. A

delegatária vem regularmente recolhendo o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com

base na receita liquida. Entretanto, o art. 242 cumulado com o art. 243, da Lei Municipal N° 558 de

31 de dezembro de 2001, estabelece que a base de cálculo do imposto referido é a receita bruta

auferida a título de serviços prestados. A delegatária mantém arquivo das certidões negativas de

tributos federais, de contribuições previdenciárias, de quitação do FGTS, que comprovam a

regularidade da sua situação contábil, trabalhista e previdenciária, de acordo com IN RFB n.

.734/200.7. Os expedientes, comunicações e decisões são enviados pela Corregedoria-Geral da

Justiça, são recebidos por meio do endereço eletrõnico (e-mail) institucional ou malote digital

(ferramenta de comunicação instituída pelo CNJ) de acordo com o art. 12.7,das DGE. A delegatária

mantém procedimento de back-up ou cópia de segurança para seus arquivos informatizados, de

modo a proteger os seus registros contra possíveis sinistros ou acidentes, nos termos do art. 41 da

Lei 8.935/94 clc com o art. 11.7das DGE. É mantida cópia de segurança de seus registros em local

diverso da sede da unidade do serviço, nos termos do art. 118, parágrafo único 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,!j!j1°. e 2°, das DGE. Verificou-se, por meio do livro de registros

de empregados e contracheques que há os seguintes funcionários registrados pela CEI do

responsável: 1) Paulo Sérgio Ferreira Coelho (1° Oficial Substituto); 2) Irinéia Jacinta Pimenta de

Souza (28 Oficiala Substituta); 3) Jeriel Falcieri Ramalho (Escrevente Autorizado); 4) Cleber

Henrique de Oliveira (Escrevente Autorizado); 5) Eliana Cãndido Amorim (Escrevente Autorizada);

6) Tatiane Klippel Leal (Auxiliar de Cartório); .7)Douglas da Silva (Auxiliar de Cartório); 8) Thaiane

Kezia do Prado (Auxiliar de Cartório); 9) Juliana de Araújo Brandão Silva (Auxiliar de Cartório); 10)

Pablo Henrique de Souza Neres (Auxiliar de Cartório); 11) Natanielli Araújo da Silva (Auxiliar de

Cartório); 12) Renato Martins Mendonça (Auxiliar de Cart rio); 13) Douglas Rodrigues
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(Auxiliar de Cartório); 14) Ewerson Castelo Silva (Auxiliar de Cartório); 15) Leidiane Fuhrmann

Lucenna (Auxiliar de Cartório); 16) Maria de Jesus Neres Aguiar (Serviços Gerais) e 17) Mário

Soares de ,Souza (Guarda Noturno). 2 • REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS • A

serventia possui os seguintes livros: a) Livro "A" - Registro de Nascimento, A-059, fls. 155, nos

termos do art. 571, inciso I das Diretrizes Gerais Extrajudiciais - DGE; b) Livro "B" - Registro de

Casamento, B-' 19, fls. 157, nos termos do art. 571, inciso 11das DGE, c) Livro "B" - Auxiliar

Registro de Casamento, BAux- 004, f1s072, nos termos do art. 571, inciso 111das DGE; d) Livro "C"

.- Registro de Óbito, C-010, fls. 196, nos termos do art. 571, inciso IV das DGE, e) Livro "C Auxiliar"

_ Registro de Natimorto, CAux- 002 , fls. 041, nos termos do art. 571, inciso V das DGE; f) Livro "D"

_ Registro de Proclamas, D- 018, fls. 101, nos termos do art. 571, inciso VI das DGE; g) Livro "F"-

Protocolo de Entrada ou Registros de Feitos, F- 003, fls. 112, nos termos do art. 571, inciso VIII das

DGE. Os atos relativos ao registro civil de pessoas naturais são inscritos de acordo com a

competência territorial, nos termos do disposto no art. 539, das DGE. O serviço de Registro Civil

das Pessoas Naturais funciona em regime de plantão, no mínimo das 8 às 12 horas, domingos e

feriados de registro plantonista, os avisos contendo o numero de telefone e local onde poderá ser

encontrada a responsável é afixado em local visível, na parte externa da serventia, para contato

entre às 14 às 18 horas, a fim de prestar atendimento imediato em situações urgentes, nos termos

do art. 119, das DGE. Sendo afixado também em local visível o plantão de óbito na porta da

serventia, informando o número do celular e local onde poderá ser encontrada a responsável pela

lavratura do óbito, nos termos do art. 543, !i 3°, das DGE. A serventia utiliza-se dos novos modelos
de certidão de nascimento, casamento e de óbito em conformidade com o provimento n. 02/CNJ. O

traslado de assento de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em país estrangeiro, foi

tomado por autoridade consular, ou por outra autoridade estrangeira competente, nos termos art.

546, das DGE. As trasladações de registro de certidão de estrangeiro estão sendo feitas em

discordância com o disposto no art. 553, das DGE, notadamente a ausência de prévia manifestação

do Ministério Público. No Livro de Protocolo de entrada são registrados, pela ordem de entrada e

em série anuais, os processos de habilitação para casamento e os procedimentos administrativos

que envolvam registros ou averbações, nos termos do art. 578, das DGE. As Declarações de

Nascidos Vivos contém o número do registro e a data em que o ato foi praticado, conforme

dispositivo legal previsto no art. 575, incisos VII, das DGE. As 'Declarações de Nascidos Vivos são

arquivadas em ordem cronológica, conforme dispositivo legal previsto no art. 575, inciso VII, das

DGE. As Declarações de Óbito contém o número do registro e a data em que o ato foi praticado,

conforme dispositivo legal previsto no art. 575, inciso IV, das DGE. As Declarações de óbito são

arquivadas em ordem cronológica, conforme dispositivo legal previsto no art. 680, !i 2°, das DGE.
Existe classificador específico para as petições de registro tardio, segundo o comando inserto no

art. 575, li, das DGE. Existe classificador específico para o arquivamento de mandados e outros

documentos a serem cumprídos, segundo o comando ín rto no art. 575, 111,das DGE. Existe

classificador específico para remessa de mapas estatístico segundo o comando inserto n~~

fr~
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575, V, das DGE. Os livros possuem índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das

pessoas, segundo o comando inserto no art.572, ss1°e 2°, das DGE. É feita remessa à F.I.B.G.E,

dentro dos 8 (oito) dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, referente ao mapa

dos nascimentos, casamentos e 'óbitos. Regularmente são efetuados os comunicados à

Circunscrição de Recrutamento Militar correspondente, os óbitos de sexo masculino, entre 17 e 45,

nos termos do art. 592, S 10, das DGE. É enviada até o dia 15 de cada mês, ao Juiz Eleitoral da
Zona em que está situada a Unidade de Serviço, relação dos óbitos dos cidadãos alistáveis

ocorridos no mês anterior, de acordo com art. 592, S 2°, das DGE. São informados mensalmente,

até o dia' 10 do mês subsequente, ao Instituto de Previdência Social, os óbitos ocorridos, nos

termos do art. 592, S 3°, das DGE. As certidões de nascimento mencionam a data, o local e data do

nascimento por extenso, de acordo com 'art. 607, das DGE. Há comunicação imediata á FUNAI do

, assento de nascimento indígena, para as providências necessárias ao registro administrativo, nos

termos do art. 614, S 6°, das DGE. Os requerimentos de registro fora do prazo são assinados pelo
interessado ou seu representante legal e por duas testemunhas qualificadas, de acordo com art.

626, SS 4° e 5°, das DGE. No processo de habilitação para casamento é apresentada à certidão de
nascimento ou prova equivalente, de acordo com o art. 639, alínea a, das DGE. No processo de

habilitação para casamento é apresentado documento de declaração de estado, domicílio' e da

residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos, de acordo com art. 639,

alínea b, das DGE. Consta nos autos do processo de habilitação para casamento autorização das

pessoas sob cuja dependência legal estiver, ou ato judicial que a supra, de acordo com art. 639,

alínea c, das DGE. Consta nos autos do processo de habilitação para casamento declaração de

duas testemunhas maiores, parentes ou estranhos, que atestem conhecê-los e afirme não existir

impedimento que os iniba, de acordo com art. 1.525, 111, do Código Civil c/c art. 639, alínea d, das

DGE. Consta nos autos do processo de habilitação para casamento certidão de óbito do cônjuge,

da anulação do casamento anterior ou da averbação da sentença de divórcio, de acordo com o art.

1.525, V, do Código Civíl c/c art. 639, alínea e, das DGE. A petição no processo de habilitação para

casamento é devidamente autuada, com os documentos, as folhas devidamente numeradas,

anotando-se na capa o número, folhas do livro e data em que foi realizado o registro, de acordo

com art. 645, caput, das DGE. A' Oficiala manda afixar os proclamas de casamento em lugar

ostensivo de sua Unidade de Serviço e promove a publicação local, se houver, consequentemente

certifica o ato nos respectivos autos, de acordo com art. 645, S 1°, das DGE. Os proclamas de

casamento são publicados no Diário da Justiça Eletrônico, de acordo com art. 648, das DGE. Os

, proclamas são registrados no livro "D", em ordem cronológica, de acordo com art. 649, das DGE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da afixação do edital na serventia, a Oficiala realiza ~

a devida certificação, de acordo com art. 653, das DGE. Tem sido registrados óbitos, após o tJ!j'-J
sepultamento e fora do prazo sem autorização do Juiz Corregedor Permanente, conforme foi

possível verificar no Livro de Óbito n. C-010, fls 188, em desacordo com o artigo 77 da lei 6.015/73,

c/c com o art. 681 e SS, das DGE. Constatou-se que n assentos de Óbito lavrados ás fls. 189
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190,193 e 195, do Livro C:010, não foi obedecido o registro no lugar do falecimento, contrariando o

disposto no art. 77, da Lei n. 6.015/73, c/c art. 680 das DGE. A delegatária tem utilizado papel

moeda, de acordo com art. 729, das DGE. Dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias são efetuadas ás

anotações obrigatórias nos assentos, nos termos do art. 721, das DGE. É utilizada a ferramenta da

ARPEN/SP, nos termos do art. 721, parágrafo único, das DGE. 3 - TABELIONATO DE NOTAS -

Livros abertos na serventia: Livro eje Procuração n. 113, fls 24; Livro de Substabelecimento n. 15,

fls 12; Livro de Escritura livro 100, tis 107; Livro de Controle de Reconhecimento de Veículos n.

003, tis 52. Os livros contêm 200 (duzentas) folhas com o termo de abertura e de encerramento

constando o número de folhas, o fim a que se destinam e a declaração de que as folhas se

encontram numeradas e rubricadas, com local, data e assinado, nos termos do art. 327, das DGE.

As folhas utilizadas são guardadas em pasta própria, correspondente ao livro a que pertençam, até

a encadernação, nos termos do art. 333, das DGE. É feita menção no corpo do instrumento do ato

notarial do número da pasta e a folha em que foi arquivado o documento referido, com remissões

reciprocas, nos termos do art. 345, das DGE. Constatou-se na pasta de escritura que o CCIR -

Cadastro de Imóvel Rural apresentado pelas partes estão sendo sem a devida quitação e há casos

que não estão atualizado ex: CCIR n. 1229739099, escritura livro 100, tis 17 a 19 e CCIR n.

12336044090, escritura livro 100, tis 007 a 009, contrariando o disposto no artigo 335, alínea a, das

DGE. A responsável comunica á 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.

Constatou-se que no livro de procuração 11-P nas folhas 117 e 162 não estão no tamanho de fonte

12, em deSacordo com o artigo 112, inciso IV, das DGE. Observou que na lavratura de Procuração

que consta assinatura a rogo não vem sendo qualificadas as testemunhas em desacordo com o

artigo 595 Código Civil c/c com 113, XII e 172 das DGE. É remetida, quinzenalmente, ao Colégio

Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de Serviços

Eletrõnicos Compartilhados - CENSEC, relação dos nomes constantes dos testamentos lavrados

em seus livros e respectivas revogações, bem como dos instrumentos de aprovação de

testamentos cerrados, ou informação negativa da prática de qualquer um desses atos, nos termos

do art. 508, das DGE. Nas transações envolvendo veículos, o reconhecimento da firma é feito por

verdadeira, sendo indispensável á presença do alienante, munido de identidade e CPF, nos termos

do ~ 10 do art. 528, das DGE. É observado que na ausência de assinatura de qualquer das partes,

por 7 (sete) dias,.a contar da elaboração da escritura, a responsável declara incompleta a mesma,

consignando as assinaturas faltantes. Pelo ato serão devidos emolumentos e custas, vedando-se o

fornecimento de certidão ou traslado, sem ordem judicial, nos termos do art. 376, das DGE. A

delegatária argumentou que, no caso do Distrito de Rolí de Moura do Guaporé, o pé insuficiente
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.semana. Ressalta ainda a dificuldade de fazer a lavratura na hora em que as partes comparecem a

. serventia ..Orientamos assim que seja colhida a documentação e analisada e somente lavrada na

presença das partes para evitar que sejam cancelados muitos atos, nos termos do !l 2° do art. 334,

das DGE. 4 • PROTESTO DE TíTULOS E DOCUMENTOS - Livros abertos na serventia: Livro de

Protocolo 11. FLS 43; Livro de Protocolo de Cancelamento N. 002. FLS 151; Livro de Lavratura de

Protesto N. 066, FLS 174; Livro Adiados N. 01, FLS 009. Os titulos são apresentados por meio

fisico; em concordância' com o art. 209. !l, DGE. Vem sendo feita uma analise prévia da

regularidade dos titulos ou documentos de dívida, quando apresentados de forma física. ou dos

dados deste quando apresentados em arquivos eletrônicos. conforme art. 211, !l 2°. inciso X. das

DGE. A serventia possui uma conta bancária exclusiva. atendendo o previsto no Art. 241, das DGE.

A serventia encontra-se cadastrada no CRA - Central de Remessa de Arquivos. com recepção dos

titulos por meio eletrônicos, de acordo com o art. 210. !l100• das DGE. É encaminhada diariamente

a relação de todos os protestos lavrados por falta de pagamento e cancelamentos realizados na

serventia para o IEPTBSP, em atendimento ao disposto no art. 277. !l 4°, das DGE. Vem sendo

encaminhada diariamente a relação dos protestos lavrados por falta de pagamento e dos

cancelamentos do ICP/Brasil, por meio de arquivo. de acordo com o art. 277, !l 5°, das DGE c/c

com o art. 29, da lei n. 9.492/97. É aguardado o pagamento para proceder á retirada solicitada pelo

credor. de acordo com o art. 229, !l1°, das DGE. É exigido o documento original do titulo da divida

protestado para o devido cancelamento em atendimento ao previsto no art. 258, das DGE. Vem

sendo respeitado o prazo legal de 05 (cinco) dias para emissão de certidão, em atendimento ao art.

274, das DGE. É respeitado o prazo de 03 (três) úteis para a lavratura do protesto contando da

protocolização do titulo ou documento de divida, em atendimento ao art. 222. das DGE. Os livros

de protocolo são encerrados com no máximo 400 folhas. de acordo com o art. 287. das DGE. No

.Iivro de protocolo são lançados os termos usuais de abertura e encerramento, na primeira e na

última folha. em atendimento ao art. 287. das DGE. Para apontamento de titulos para protesto é i
respeitada á circunscrição geográfica da respectiva serventia, em conformidade com o art. 204.

Parágrafo único. das DGE. Os titulos apresentados para protesto são protocolizados no prazo de

24 (vinte e quatro) horas, em dias úteis a contas de sua entrega, de acordo com o art. 210, das

DGE.. 5 - REGISTRO DE IMÓVEIS - Protocolo de entrada n. 1-H; Matricula n. 16.427. em

25.06.2014. 2 Registro Geral. Matricula 4.380. em 27.06.2014 - 3-Auxiliar. Conforme análise dos

. registros, constatou-se que a delegatária vem cumprindo no prazo estabelecido no art. 189 da Lei

6.015/73 C/C/ o art. 866 das DGE, registrando os documentos dentro do prazo máximo de 30 (trinta) tê
dias, respeitados os prazos excepcionais.' O cancelamento de registros praticados tem sido .

averbado, ás margens da matricula correspondente, em cumprimento a ordem judicial,

requerimento unânime das partes, com firma reconhecida ou a requerimento do interessado.

instruido de documento hábil, conforme dispôe o art. 250. I, 11 e 11 da Lei 6.015/1973 c/c art. 1018, I.

11 e 111 das DGE. A averbação de cancelamento de hipotecas tem sido realizada com vista á

autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento PÚbl'f;j

, ~~
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ou particular, às margens dos livros correspondentes; conforme preceitua o art. 1.019 das DGE.

Possui o classificador obrigatório para o arquivamento das cópias de cédulas de crédito rural, em

atendimento ao disposto no art. 1025, 111das DGE. Possui o classificador obrigatório para o

arquivamento das comunicações relativas a diretores e ex-administradores e sociedades em regime

de liquidação extrajudicial, em atendimento ao art. 1025, VII das DGE. É procedida a escrituração

do Livro de Recepção de Titulas, por meio de sistema próprio, de gerenciamento, utilizado para o

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

emol~mentos, em atendimento ao art. 12, parágrafo único da lei 6.015/1973, c/c o art. 840 das

DGE. Constatou-se ainda que não consta no livro de recepção o campo para anotar a data da

entrega ao interessado, em desacordo com o artigo 841, inciso VI, das DGE. As matriculas

existentes na serventia têm sido escrituradas contendo, número de ordem, que seguirá ao infinito, a

data, a identificação e a caracterização do imóvel, o nome e qualificação dos proprietários, bem

como dados do registro anterior, em atendimento ao art. 877 das DGE. A serventia possui o Livro 1

H - Protocolo, encademado com as folhas devidamente rubricadas e numeradas pela Oficiala,

utilizado para o lançamento de todos os documentos ingressados na serventia, a fim de assegurar

a prioridade no registro, conforme determina os arts. 175, 182 e 183, da lei n. 6.015/73 c/c o art.

868 das DGE. O Livro 1 - Protocolo é escriturado, com os elementos constantes no art. 854 das

DGE. Foram detectadas algumas vias do instrumento de cédulas registradas contendo espaços em

branco ex. cédula n. 51563-0, 5506-7 e 237/2097/2204014-01, em desacordo com o artigo 113, 111,

das DGE. Imediatamente, quando do ingresso do titulo/documento no Livro 1 - Protocolo, é

entregue ao interessado o seu número de ordem, que determinará a prioridade do titulo, conforme

determina o art. 186 da lei 6.015/1973 c/c 861 das DGE. Detectamos na cédula n. 201405024, na

parte de orçamento anexa faltando à assinatura do emitente, na mesma hora a delegatária chamou

a emitente e colheu a devida assinatura. A escrituração do Livro 3 - Registro Auxiliar, atualmente

no registro 4380, lavrado em 27.06.2014, são feitos em folhas soltas, armazenados em invólucros

plásticos, em forma de livros, e acomodados em arquivos apropriados, conforme determina o art.

839, S 1° das DGE. Os registros lançados nos Livros 2 e 3 vem sendo assinados pela Oficiala ou

seu substituto legal, ou ainda, pelo escrevente autorizado, conforme dispõe o art. 210 da lei

6.015/73, c/c S 7° das DGE. Analisando o Livro de Indisponibilidade de bens N. 10, constatou-se

que tem sido escriturado regularmente, em atendimento ao que dispõe o inciso VIII do art. 839 das

DGE. É mantido co~trole das indisponibilidades de bens, comunicadas pela CGJ, e por outras

autoridades administrativas competentes, em banco de dados, contendo em seus registros o

número de ordem de prenotação, data da efetivação, juizo/parte solicitante, CPF ou CNPJ das

pessoas cujos bens se tornaram indisponiveis, em atendimento ao disposto no art. 943 das DGE. 6

- REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS - Os livros abertos na serventia: Livro de Protocolo

unificado A-002, f1s 175; Registro integral n. B-036, fls. 68. Os livros escriturados em papel estão

sendo escriturados com 300 (trezentas) folhas de acordo com o art. 786, das DGE. Nos livros são
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acordo com o art. 816, das DGE. É emitido o comunicado da DOI (Declaração sobre Operação

Imobiliária), 'dentro do prazo legal, em atendimento com o art. 783, das DGE. São encaminhados

mensalmente os comunicados ao DETRAN, referentes aos registros que envolvam alienações,

õnus ou gravames sobre veiculos automotores, em conformidade ao art. 783, S 1°, das DGE. E
reserváda uma folha para cada registro de acordo como art. 788, parágrafo único, das DGE. É

fornecido o recibo contendo declaração da data da apresentação do número de ordem no protocolo

e indicação do dia em que o título deverá ser entregue de acordo com o art. 812, S 2°, das DGE. É
verificada a formalidade dos documentos apresentados para registro, de acordo com o art. 813, das

DGE. 7 • REGISTRO DE CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS - A serventia possui o Livro A-24,

fls.114, de acordo coril o dispositivo legal previsto no art. 114, inciso I da Lei de registros públicos

c/c com o art. 749, inciso I, das DGE. A serventia possui o Livro 8-001, fls.160, de acordo com o

dispositivo legal previsto no art. 116, inciso 11 da Lei de registros públicos c/c com o art. 749, inciso

11, das DGE. A serventia possui o livro de Protocolo Unificado A-2, fls. 175, de acordo com o

dispositivo legal previsto no art. 749, inciso 111, c/c com o art. 751, das DGE. São averbadas nas

respectivas inscrições e matriculas, todas as alterações supervenientes que importam em

modificação das circunstâncias constantes do registro, atendidas as diligências das leis especiais

em vigor, nos termos do art. 745, IV, 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 previsto no art. 745, SS 1 e 2, das DGE. O processo

de registro/averbações contém 2 (duas) vias da ata digitada ou com escrita legivel, rubricada em

todas as páginas e assinada pelo representante legal e pelo secretário que a elaborou, de acordo

com o dispositivo inserto no art . .155, inciso I, das DGE. O processo de registro/averbações contém

2 (duas) vias do estatuto social ou alteração estatutária consolidada, rubricadas em todas as

páginas e assinadas pelo representante legal e advogado, com firma reconhecida, acompanhadas

de lista de presença assinada, com o número do Registro Geral ou do CPF de cada membro

presente na assembleia geral, de acordo com o dispositivo inserto no art. 755, inciso 111, das DGE.

Na apresentação do ato' constitutivo de entidade sem fins lucrativos, é juntada a ata de fundação e

a de eleição e posse da primeira diretoria, esta devidamente qualificada e com mandato fixado, de

acordo com o dispositivo inserto no art. 755, parágrafo único, das DGE. Para o registro das

pessoas juridicas são apresentadas duas vias do estatuto, compromisso ou contrato, de acordo

com o dispositivo inserto no art. 121, da Lei rio 6.015n3, c/c art. 756, das DGE. Todas as folhas dos

contratos constitutivos da sociedade são rubricadas por todos .os sócios, de acordo com o

dispositivo inserto no art. 755, S 2°, das DGE. O requerimento destinado ao registro de pessoa

juridica não é devidamente autuado, numerado e rubricado, certificado os atos realizados, como por

exemplo o registro contido na A-24, fls. 60 a 72, em desacordo com o dispositivo inserto no art. 755,

S 2°, das DGE. É declarado no registro das associações e fundações, pela Oficiala, o número de

ordem, data da apresentação e espécie do ato constitutivo efetuado no livro, de acordo com o

dispositivo inserto no art. 758, das DGE. É indicado registro das associações e fundações, p~
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oficiala no livro respectivo se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante á

administração, e de que modo, de acordo com o dispositivo inserto no art. 120, inc. 111, da Lei nO

6.015173 clc com o art. 758, inciso 111,das DGE. É indicado no registro das associações e

fundações, pela Oficiala no livro respectivo as 'condições de extinção da pessoa juridica e nesse

caso o destino de seu patrimônio, de acordo com o dispositivo inserto no art. 120, inc. V, da Lei nO

6.015173 c/c com o art. 758, inciso V das DGE. São indicados no registro das associações e

fundações, pela Oficiala no livro respectivo os nomes dos fundadores ou instituidores e dos

membros da diretoria, provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e

profissão de cada um, bem como os dados da residência do apresentante dos exemplares, de

acordo com o dispositivo inserto no art.120, inc. VI, da Lei n° 6.015173 clc com o art. 758, inciso VI,

das DGE. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações, das sociedades a que se refere o

art. 1° da Lei Federal nO6.839, de 30 de outubro de 1980, exigir-se-á 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. O novo estatuto da pessoa jurídica é submetido à

apreciação devidamente assinado pelo presidente, com firma reconhecida, com todas as páginas

rubricadas. Nele consta também a assinatura de um advogado, com o número de registro na OAB,

sendo desnecessário o reconhecimento de sua firma, de acordo com o dispositivo inserto no art.

763, parágrafo único, das DGE. 8. FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, SELOS E

REMESSAS DOS DADOS - No registro de casamento religioso e conversão de união estável o

selo é inserido no assento lavrado no livro, com remissão no documento onde foi certificada a

prática do ato (documento emitido pelo ministro religioso), ou vice-versa, nos termos da alínea d,

inc. I, do art. 170 das DGE. Na celebração de casamento dentro da serventia (fora do horário do

expediente) ou fora da sede o selo da diligência está sendo inserido no assento lavrado no livro,

com remissão na certidão, de celebração lavrada às margens dos respectivos autos, ou vice-versa,

nos termos das alíneas g e h, inc. I, do art. 170 das DGE. No registro de nascimento ou óbito,

incluindo traslado e certidão o selo é inserido respectiva certidão do tipo isento, com remissão do

número do selo correspondente no assento, nos termos da alínea i, inc. I, do art. 170 das DGE. Nos

casos dos atos gratuitos é utilizado selo do tipo Isento, fazendo-se remissão no respectivo registro

do número do selo, nos termos da alfnea k, inc. I, do art. 170 das DGE. Nos ressarcimentos de

registros em geral, averbações e certidões por ordem judicial decorrente de concessão de

assístência judiciária, no ãmbito de registro civil; por requisição de órgãos públicos para instrução

de processos de interesse público; e em favor de pessoas reconhecidamente pobres o selo é

inserido no documento que originou o registro, e por se tratar de ato gratuito é utilizado selo do tipo

Isento, fazendo-se remissão do número do selo no respectivo ato, nos termos da alínea I, 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 folha que consta a assinatura da delegatària, nos termos da alfnea 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. 170d~1

d
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DGE. Para fins de cobrança de. emolumentos, custas e selo nas escrituras de inventários e

partilhas, considera-se como base de cálculo, o valor da meação ou fração ideal

inventariada/partilhada, excluindo-se a meação do cônjuge sobrevivente, nos termos da 12" Nota

Explicativa da Tabela 11, do Provimento nO0027/2013-CG. Para fins de cobrança da escritura de

divisão amigável, e permanecendo os condôminos em igualdade de quinhões, por não haver

transmissão, é considerado para fins de cobrança, o previsto no Código 205, "a", da Tabela 11, nos

termos da 14" Nota Explicativa da Tabela 11, do Provimento nO0027/2013-CG. No reconhecimento

de firma é inserido um selo para cada firma reconhecida, nos termos da alinea a, inc. 11, do art. 170

das DGE. Nas autenticações de documento é inserido um selo para cada documento objeto da

autenticação, nos termos da alinea b, inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas procurações. e

substabelecimentos é inserido o selo no respectivo traslado, com remissão do número do selo no

ato lavrado, nos termos da alinea e, inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas escrituras é inserido o selo no

respectivo traslado, com remissão do número do selo no ato lavrado, nos termos da alinea f, inc. 11,

do art. 170 das DGE. Na certidão o selo é inserido na respectiva certidão, e havendo mais de uma

folha, o selo é aposto na folha em que consta a assinatura da delegatária, nos termos da allnea p,

inc. 11, do art. 170 das DGE. Nas diligências o selo é inserido na certidão de diligência elaborada

pela registradora, às margens do .documento que originou o pedido, nos termos da alinea r, inc. 11,

do art. 170 das DGE. 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, extraido 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 nO

0027/2013-CG. A certidão de inteiro teor positiva ou negativa de ônus são cobradas, conforme o

previsto no Código 304, "d", da Tabela 111, nos termos da 23" Nota Explicativa da Tabela 111, do

Provimento nO0027/2013-CG. 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

allnea 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 alinea j, inc. 111, do art. 170 das DGE. Nas certidões (incluidas

as buscas) o selo é inserido na respectiva certidão, e havendo mais de uma folha, é apàsto o selo

na folha em que consta a assinatura da responsável, nos termos da alinea k, inc. 111, do art. 170 das

DGE. As informações fornecidas aos órgãos de restrição ao crédito são cobradas individualmente,

por certidão diária, na forma de relação e inseridos tantos selos quanto forem as informações

prestadas, não sendo exigida cobrança pela certidão, aplicando o previsto no Código 404, da

. Tabela IV, nos termos da 3" Nota Explicativa do Provimento n° 0027/2013-CG. Na retirada

(desistência) o selo é aposto no documento que solicitou a retirada, com remissão do respectivo
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selo no traslado do instrumento de' protesto, independentemente do número de devedores

constantes do titulo, nos termos da alínea e,' inc. IV, do art. 170 das DGE. No cancelamento de

protesto (voluntário ou judicial - suspensão judicial definitiva) é arquivada na serventia a cópia do

titulo quitado ou da carta de anuência, devolvendo-se o original ao interessado, com a certidão do

cancelamento contendo o número do selo, nos termos da alinea f, inc. IV, do art. 170 das DGE. Na

certidão em forma de. relação visando ao fornecimento de informações de protestos, ou de

cancelamentos, suspensão provisória e sua revogação (art. 29, da Lei nO 9.492/97), em cada

listagem ou relação são inseridos tantos selos quanto são ás informações prestadas, nos termos da .

alínea g, inc. IV, do art. 170 das DGE. Nas certidões em geral é inserido um selo na certidão, e

havendo mais de uma folha, é aposto o selo na folha em que consta a assinatura da delegatária,

nos termos da alínea h, inc. IV, do art. 170 das DGE. Nas diligências (rural ou urbana) o selo é

inserido na certidão de diligência elaborada pela tabeliã ás margens do documento que originou a

realização da diligência, nos termos da allnea i, inc. IV, do art. 170 das DGE. São cobradas como

averbações as alterações supervenientes que importam em modificações das circunstãncias

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 reciprocas, nos termos

da 9" Nota Explicativa da Tabela V, do Provimento nO0027/2013-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 02105/2013), nos termos da 11" Nota Explicativa da

Tabela V; do Provimento nO0027/2013-CG. 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.

É observado o valor dos emolumentos fixados para a prática dos atos, nos termos do art. 22, VIII,

'das DGE. No entanto, detectou-se que as intimações encaminhadas por AR estão sendo cobradas

como se fossem atos de diligência, contrariando o previsto na 7" Nota Explicativa da Tabela IV, do

Provimento nO 0027/2013-CG, conforme apurado em duas diligências vinculadas aos selos

HOAAB42013e HOAAB42015, do dia 16/05/2014. Detectou-se ainda que a procuração lavrada ás

fls. 99/100 do livro 111-P, no dia 05/05/2014, vinculada ao selo HOAAE27055, foi cobrada somente

como uma procuração para fins previdenciários, entretanto no instrumento se percebe nitidamente

que além desta outorga, há também uma para o foro em geral, deste modo a tabeliã deixou de

cobrar do usuário o valor constante da tabela pela prática deste ato. As tabelas de emolumentos e

custas vigentes estão afixadas em local bem visível e franqueadas ao público, nos termos do

disposto no art. 138 das DGE c/c o art. 4°, da Lei Federal n° 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 nO

6.015/1973. Foi afixado cartaz correspondente á consulta do selo digítal de fiscalização, os quais

estão afixados em local visivel e de fácil leitura acesso ao público, nos termos do art. 158 das

i(J
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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-DECORlCG. As

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

dos atos praticados, contrariando os termos do S 1°, art. 144 das DGE. Foi detectado diferenças

nos recolhimentos das custas dos seguintes movimentos: 01/04/2013 no valor de R$ 28,88;

30/12/2013 no valor de R$ 72,71; 17/02/2014 no valor de R$ 30,70; e 28/02/2014 no valor de R$

0,39 contrariando o S 3° do art. 144 das DGE. Todavia, logo que tomou conhecimento a delegatária

providenciou o recolhimento das custas apontadas acima, no montante de R$ 149,42, já acrescidas

de atualização monetária e juros, regularizando a pendência. Os recolhimentos de custas são feitos

até o final do expediÉmtebancário do dia útil imediatamente subsequente, nos termos do S 2°, art.
144 das DGE. No caso de atraso, os recolhimentos não são acrescidos de atualizações monetárias

e juros, conforme constatado no recolhimento das custas complementares referentes ao movimento

do dia 04106/2014, contrariando os termos do S 3°, art. 144 das DGE c/c o Provimento nO016/2010-
CG. A delegatária observa o valor minimo 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 com os dias subsequentes, nos termos do disposto no S 5°,
art. 144 das DGE. As custas pertinentes ao movimento de encerramento do mês são recolhidas

independentemente do valor, no primeiro dia útil do mês subsequente, nos termos do S 6°, art. 144
das DGE. Para efeitos dos cálculos de emolumentos e custas é considerado o maior valor atribuido

ao bem, nos termos do parágrafo único do art. 141 das DGE. É emitido recibo para todo ato

praticado, nos termo.s 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 disposto no S 2°, art. 137 das DGE. Para os recibos arquivados em meio

digital (digitalizados), existe a disponibilização de ferramenta eletrônica de busca (indexador) dos

recibos por número, data e nome do, interessado que realizou o pagamento, com' os requisitos

previstos no S 1° do art. 122, das DGE, nos termos do S 3°, do art. 137 das DGE. A responsável

pela ?erventia extrajudicial informa á Corregedoria-Geral da Justiça, diariamente, por meio do

Sistema de Informáções Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, todos os atos notariais e

registrais praticados, além da's despesas de manutenção da serventia, 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 da delegatária,

encaminhada á Corregedoria-Geral da Justiça com a respectiva justificativa, nos termos do S 2° do
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as informações diárias, através de arquivo em formato XML, no leiaute definido pela Coordenadoria

de Informáticá do Tribunal de Justiça" de Rondônia, e os dados repassados assumem formatação e

características idênticas aos atos lançados manualmente no SIGEXTRA, nos termos do 9 3° do art.
126 das DGE. No caso de imperíosa necessidade de cancelamento de ato, a delegatária tem

justificado e solicitado à Corregedoria-Geral da Justiça, via Sistema de Informações Gerenciais do

Extrajudicial - SIGEXTRA, nos termos do 9 4° 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. 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 elou etiquetas dos atos de reconhecimentos de firmas e autenticações

de documentos, consta ci valor dos emolumentos, custas e selo e a soma dos mesmos, nos termos

do art. 143 das DGE. Há a impressão no documento entregue ao usuário, da expressão: "Consulte

a autenticidade em 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. No caso de impressão em etiqueta autoadesiva, é

lançado sobre parte dela o carimbo da serventia e a rubrica da responsável ou de seu preposto,

zelando para que o carimbo não torne ilegível 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 clc o art. 39, inc. VI,

da Lei Federal 8.935/1994. As declarações de pobreza estão sendo arquivadas na serventia, de

modo a permanecer à disposição do Juiz Corregedor Permanente da serventia e da CGJ, nos

termos do art. 173 das DGE. Os mandados para registros, averbações, anotações, cancelamentos

e atos similares, possuem instruções que garantem a gratuidade, nos termos da alínea "f', art. 67,

Capo 11, das Diretrizes Judiciais. 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 relativa a tais atos,

para os nubentes reconhecidamente pobres, nos termos da 1a Nota Explicativa da Tabela I, do

Provimento nO0027/2013-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 nO 0027/2013-CG. Os atos praticados em favor de qualquer interessado

nos processos relativos à criança e ao adolescente oriundo dos juízos da infãncia e da juventude

são gratuitos (art. 10, inc. I, da Lei n. 2.936/2012), nos t rmos da 4a Nota Explicativa da Tabela I,,,

" U1J
I
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Provimento nO0027/2013-CG. A declaração de paternidade voluntária é colhida no termo instituido

pelo Provimento n. 016/2012-CNJ, sem qualquer custo para o declarante que afirma sua pobreza,

inclusive em relação a todos os atos subsequentes, nos termos da 5" Nota Explicativa da Tabela I,

do Provimento nO 0027/2013-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 6" Nota Explicativa da Tabela I, do Provimento nO0027/2013-CG. O

Desarquivamento 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

nãó seja praticado qualquer outro ato, como por exemplo, a expedição de certidão, nos termos da

9" Nota Explicativa da Tabela I, do Provimelito nO0027/2013-CG. De acordo com a redação dos

artigos 9° e 10, inciso I, do Código Civil de 2002, que revogou a exigência de registro das sentenças

de divórcio e separação no Livro E, faz-se apenas a averbação do ato no ofício de registro civil

onde foi registrado o casamento, nos termos do Provimento n. 013/2012-CG. No processo de

habilitação está sendo inserido um selo na certidão de habilitação de casamento correspondente ao

respectivo processo, nos termos da alinea a, inc. I, do art. 170 das DGE. 9 - DETERMINAÇÕES-

Diante do que foi apontado na presente ata, constata-se que com o apoio de sua equipe, vem

sendo demonstrando zelo e dedicação na busca de manter organizada a atividade que lhe foi

confiada. Contudo, 'ante as ocorrências apontadas, determinamos que sejam tomadas as seguintes

providências: 9.1) Apresentar comprovante de pagamento complementar do Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza dos meses de Abril a junho/2014, com base na Lei Municipal n° 558

de 31 de Dezembro de 2001, tendo com base de cálculo a receita bruta mensal (emolumentos

acrescidos dos ressarcimentos dos atos gratuitos), respeitada a vigência do referido diploma legal.

Relativamente aos 5 (cinco) anos anteriores, deverá ser apresentado as guias de pagamento do

ISSQN ou respectivo parcelamento para análise e posterior deliberação; 9.2 (RCPN) - Submeter as

certidões, mediante petição assinada pela parte interessada, à apreciação do membro do Ministério

Público, fazendo-se posterior conclusão ao Juiz competente, antes da trasladação, nos termos do

art.553, das DGE. 9.3 (RCPN) - Abster-se de registrar óbitos, após o sepultamento e fora do prazo

sem autorização do Juiz Corregedor Permanente, de acordo com Art. 681 e ~~ das DGE. 9.4)

Observar a obrigatoriedade de lavrar o assento de óbito somente no lugar de ocorrência do

falecimento, nos termos do art. 77, da Lei n. 6.015/73, c/c art. 680 das DGE. 9.5 (TN) Exigir a

devida quitação e a última atualização cadastral emitida pelo INCRA dos cadastro de Imóvel Rural -

CCIR, de acordo com o artigo 335, alinea a, das DGE. 9.6 (TN) Proceder a lavratura dos atos com

dimensão minima equivalente à' das fontes Times New,Roman 12 ou Arial 12, de acordo com o

artigo 112, inciso IV. 9.7 (TN) Exigir testemunhas nas procurações que tenha assinatura a rogo, de

acordo o artigo 595 CC c/c com 113, XII e 172 das DGE. 9.8) (Todos os Ofícíos) Abster-se de

registrar documentos que contenha espaços em branco, de acordo com o artigo 113, 111, das DGE.

9.9 (RI) Proceder ao registro de cédula somente que estão com todas as páginas assinadas. 9.10
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de entrega ao interessado, de acordo com o artigo 841, inciso VI, das DGE. 9.11 (PJ) Autuar os

processos de pessoa jurídica, numerar e rubricar certificando os atos realizados, nos termos do art.

757 das DGE. 9.12) Zelar para que os recolhimentos das custas devidas ao FUJU sejam recolhidas

em boleto bancário único, de acordo com a totalidade dos atos praticados, nos termos do S 1°, art.
144 das DGE. 9.13) Acrescentar nos casos de recolhimentos de custas fora do prazo os valores de

atualização monetária e juros, nos termos do S 3°, art. 144 das DGE c/c o Provimento nO016/2010-
CG. 9.14) Abster-se de cobrar as intimações encaminhadas por AR como se fosse ato de

diligência, cobrando os atoS de diligência somente nos casos em que a tabeliã ou seu designado

para tal serviço, se deslocar até o endereço do devedor para a entrega da intimação, nos termos da

7" Nota Explicativa da Tabela IV, do Provimento n° 0027/2013-CG. 9.15) Recolher ao FUJU as

custas no valor de R$ 2,94 referente á procuração lavrada às fls. 99/100 do livro 111-P, no dia

05/05/2014, vinculada ao selo HOME27055, com os devidos acréscimos de atualização monetária

e juros, nos moldes do S 3° do art. 144 das DGE. 9.16) Restituir aos usuários os valores cobrados
. indevidamente (emolumentos, custas e selo) em dobro, referente a cobrança de duas diligências

vinculadas aos selos HOMB42013 e HOMB42015, do dia 16/05/2014. 10 • 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 9.1 a 9.16, deverá ser comunicada à

Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 30 dias, após a publicação da presente Ata no Diário

de Justiça Eletrônico, sendo que, relativamente aos itens 9.15 e 9.16, deverá haver a respectiva

comprovação. Por sua vez, ante a constatação de irregularidades na cobrança de emolumentos,

custas e selos apontados no item 9.16, em cumprimento ao disposto no art. 21, S 1° c/c com o

artigo 24, da Lei Estadual n° 2.936/2012, o Juiz Auxiliar da Corregedoria determinou a remessa da

cópia da presente ata ao Juízo Corregedor Permanente da Comarca, a fim de que formalize, i
inicialmente, a instauração de procedimento administrativo não disciplinar para aplicação ou não de

multa sem prejuízo das demais sanções. Sirva-se a presente como oficio. Ressalta-se que houve

reunião no Município de Alta Floresta do Oeste, que contou com a participação do Juiz Áureo

Virgílio Queiroz, do Juiz Alencar das Neves Brilhante, do Presidente da Câmara Municipal e o

Procurador do Município de Alta Floresta do Oeste, ocasião que trataram da importância de

implantar mecanismos alternativos à execução fiscal, em especial o "Protesto de Certidão det
Dívidas Ativas", conforme Ato Recomendatório Conjunto firmado entre o Tribunal de Justiça do

Estado de Rondônia, Tribunal de Contas de Rondônia e Ministério Público de Contas de Rondônia.

A Registradora Soraya formulou solicitação de realização de Serviço Itinerante no Distrito de Rolim

de Moura do Guaporé. O Juiz Corregedor Permanente manifestou-se favoravelmente ao pedido. O

Juiz Auxiliar da Corregedoria exarou o seguinte parec r: "Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral

da Justiça. Trata-se de solicitação da Registradora So a Maria de Souza de instituição do servi~
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de Registro Civil Itinerante na localidade denominada Distrito de Rolim de Moura do Guaporé que

fica distante 165 Km da sede da Comarca, visando a erradicação do sub registro. O Juiz

Corregedor Permanente manifestou-se favoravelmente ao pedido. Relatados, passo a opinar. O

primeiro ponto a ser observado no exame da questão é o que diz o artigo 7° da Lei nO9.534/97,

textualmente: "Art. 7°. ,os Tribunais de Justiça dos Estados poderão instituir, junto aos Oficios de

Registro Civil, serviços itinerantes de registros, apoiados pelo poder público estadual e municipal,

para provimento da gratuidade prevista nesta Lei". A segunda observação importante repousa na

constatação de que a ampliação da atuação do Oficio de Registro Civil de Pessoas Naturais da .

Comarca de Alta Floresta, nos limites geográficos das áreas de suas atribuições, contribui

favoravelmente para o acesso das pessoas. de comunidades ribeirinhas á atividade registral e,

assim, ás portas da sua cidadania. Assim, a solicitação veiculada pela Registradora Soraya Maria

de Souza vem ao encontro desses importantes objetivos de contribuir para a erradicação do sub-

registro de nascimento e de levar ás comunidades ribeirinhas o acesso aos serviços de registro

civil. O terceiro ponto a ser considerado é que a atuação do serviço itinerante do RCPN da

Comarca de Alta Floresta não será compulsória. Ao contrário, trata-se de iniciativa da próp.ria

Registradora que, conhecedora da região onde atua há mais de 28 anos -, aponta que a

providência revela-se adequada ás suas possibilidades e ás necessidades do distrito de Rolim de

Moura do Guaporé, que está abarcado nos limites de sua atuação territorial. O quarto ponto é que

instituição do registro civil itinerante será em caráter experimental e deverá ser, oportunamente,

objeto de regulamentação normativa, no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça, para efeito de

orientação e fiscalização das atividades registrais. O último ponto é que a solicitação apresentada

valoriza a importância do papel do Registrador Civil desempenhado na sociedade, eis que terá o

escopo de orientar a população, notadamente a mais carente, quanto a pratica dos atos do registro

civil, e ainda, atender ao pedido de expedição de certidão e coletar declarações de nascimento para

posterior lavratura do respectivo assento. Ante o exposto, o parecer que respeitosamente submeto

a Vossa Excelência é no sentido de que: 1) seja autorizado, em caráter experimental no ano de

2014, a implantação do serviço. itinerante para a prática de atos gratuitos do registro civil da

localidade denominada Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, Comarca de Alta Floresta do

Oeste; e 2) seja autorizado o deslocamento da Registradora Soraya Maria de Souza do oficio sede

no Municipio e Comarca de Alta Floresta do Oeste, a fim de praticar os atos decorrentes dos

. serviços em questão, comunicando o cronograma e os resultados á Corregedoria Geral de Justiça.

À consideração de Vossa Excelência. À DICSEN para autuação da solicitação em separado,

subsidiado com cópia da presente ata". A Senhora Tabeliã apresentou dúvida quanto à

determinação para uso invariável de fonte 12 nos atos notariais de procuração e escritura,

questionando como proceder no caso de o ato não se encerrar em apenas uma folha, de modo que

deixando as assinaturas em uma segunda folha seguinte. Esclareceu que para evitar essa situação,

isto é, deixar a assinaturá das partes e a dela próp 'a em uma folha isolada tem adotado a prática

d. ,,""," o"m"ho d"'o" •. P.'o Jo" Co..,.do .,m""."., ~ """ê,,"" doJ"" :""')
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Corregedoria, foi autorizado que a Senhora Delegatária modifique o seu programa de informática

para fazer a impressão dos atos no anverso e verso; evitando-se assim o uso de fonte menor que

12 e evitando-se também a aposição das assinaturas em folha solta, o que poderia dar origem á

fraudes. 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. Nada mais havendo,

aos dois dias do mês de julho de dois mil e quatorze (02/07/2014), lavrou-se a presente ata, que

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos magistrados Áureo Virgílio Queiroz, Juiz

Auxiliar da Corregedoria e Alencar das Neves Brilhante, Juiz Corregedor Permanente da Comarca

de Alta Floresta do Oeste/RO, pela delegatária Soraya Maria de Souza, pelos auxiliares da

Corregedoria; André de Souza Coelho, Delano Melo do Lago, Miscelene Nunes dos Santos Kluska

e Adriana Lunardi '
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