
MISSÃO: Assegurar a sociedade a efetiva prestaçao jurisdicional, por meio 
do controle, orientaçao e fiscalizaçao dos serviços judiciais de 1°  Grau e 

extrajudiciais. 

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como &g& acessível, ético e 
eficiente na realizaça de suas atividades. 

CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA 
RONDÔNIA 

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO 
OESTE, COMARCA DE CEREJEIRAS/RO. 

Processo SEI n. 0002399-70.2018.8.22.8800. Aos treze dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezoito, às 13h, no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de 
Notas do Município de Pimenteiras do Oeste, Comarca de Pimenteiras do Oeste/RO, localizado 
na Av. Brasil, 1739, presente a responsável Sra. Jaqueline Fernanda Souza de Oliveira, o MM. 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Fabiano Pegoraro Franco, auxiliado pelos servidores, Adriano 
Medeiros Lopes, Adriana Lunardi, Dainy Giacomin Barbosa, Moisés Victor Pessoa Santiago, 
Alcilene Lima Da Silva, André de Souza Coelho, Delano Melo do Lago, procedeu-se à Correição 
Ordinária, designada pela Portaria n. 190/2018-CG, publicada no DJE n. 164, de 03/09/2018. A 
última correição realizada pela CGJ ocorreu em 04/04/2016, cujos trabalhos foram realizados 
pelo Dr. Áureo Virgílio Queiroz. Em 10/04/2017 o Juiz Corregedor Permanente Dr. Bruno 
Magalhães Ribeiro dos Santos realizou inspeção na serventia. IDENTIFICAÇÃO DA 
SERVENTIA — A Sra. Jaqueline Fernanda Souza de Oliveira, foi nomeada para responder 
interinamente pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do 
Município de Pimenteiras do Oeste, Comarca de Cerejeiras/RO, por meio da Resolução n. 
004/2017-PR, publicada no DJE n. 048 de 15/03/2017, tendo entrado em exercício em 
10/02/2017. Dado início aos trabalhos, foram examinados, por amostragem, os livros, autos e 
papéis da serventia, constatando-áe o seguinte: 1 — ADMINISTRAÇÃO E ASPECTOS GERAIS 
— Horário de funcionamento: 08:00 às 15:00 horas, em conformidade com o art. 120, § 2°, das 
DGE. Identificação da serventia: está de acordo com o disposto no art. 107, §10  das DGE. Espaço  
físico.  está adequado para a prestação dos serviços, considerando a realidade local, atendendo 
o disposto no art. 5° das DGE c/c art. 4° da Lei 8.935/94, de 18 de novembro de 1994. Ativo 
imobilizado: é adequado à prestação dos serviços, de acordo com o art. 108, III das DGE. Cópia  
de segurança: o backup dos dados é realizado conforme a realização dos atos, considerando 
que a serventia tem pouco movimento. A Interina afirmou à equipe correicional que nos dias em 
que há prática dos atos estes são salvos no HD, de acordo com os arts. 41 da Lei 8.935/94 e 
119, parágrafo único, das DGE. Prepostos: 1) Pablo Leandro de Oliveira Silva 
(Tabelião/Registrador Substituto). Livro de Controle de Depósito Prévio: de acordo com o art. 40 
do Prov. n° 45/2015-CNJ c/c com o disposto no art. 121, V das DGE. Livro de Registro Auxiliar 
da Receita e da Despesa com visto do iuízo corregedor permanente: constatamos que a Interina 
não encaminhou o Livro Caixa referente à competência de 2017 ao juízo corregedor permanente, 
em desacordo com o que dispõe ()art. 129, §2° das DGE. Livro de Visitas e Correições: de acordo 
com o artigo 36, das DGE. Impostos: a Interina apresentou à equipe correicional certidões 
emitidas em 01/03/2017 (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidões negativas: ações 
cíveis, criminais, de débitos trabalhistas e eleitoral). Questionada sobre certidões atualizadas, 
ela não as apresentou, descumprindo o art. 126, VII das DGE. Carnê-leão: a Interina apresentou 
à equipe correicional guias do carnê-leão das competências de maio e julho de 2017. 
Questionada sobre as guias deste ano, ela afirmou que estão em posse do contador, deixando 
de apresentá-las, em desacordo com o que determina o art. 126, VIII das DGE. 2. DISPOSIÇÕE 
GERAIS - Correio Eletrônico e Malote Digital: a responsável abre, diariamente, a caixa de 
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mensagens do correio eletrônico, bem como o Malote Digital, de acordo com o artigo 128, das 
DGE. Informou à equipe correcional que utiliza os seguintes e-mails: 
civilnotaspimenteirasaomail.com  e civilenotas_pimenteiras@po.jus.br. 3 - REGISTRO CIVIL 
DAS PESSOAS NATURAIS - Livro em uso: a) Livro "A" - registro de nascimento, A-001, fl. 100; 
b) Livro "B" - Registro de Casamento, B-001, fl. 046; c) Livro "C" - registro de óbito, C-001, fl. 
015v; d) Livro "D" - registro de proclamas, D-001, fl. 055. Juiz de Paz: verificamos que a senhora 
Rosana Silva Souza de Oliveira está atuando como Juiza de Paz ad hoc desde 07/10/2015 
(Portaria n. 004/2015) até a presente data, em desacordo com a Resolução 003/97. O Juiz 
Auxiliar da Corregedoria determinou que o DEPEX proceda à pesquisa para fins de verificação 
junto ao juízo corregedor permanente com relação ao andamento de processo de nomeação de 
titular e suplente. Escrituração: os assentos são escriturados nos moldes dos arts. 540, 579, 580, 
582, 583 das DGE e art. 37, da Lei 6.015/73. Nascimento: os registros estão de acordo com os 
artigos 597 a 613 das DGE. Escrituração do Casamento: verificamos que os assentos de 
casamento estão em conformidade com os artigos: 1.534 e 1.535 do Código Civil, e 661, 662, 
663, 664, 665 e 670 das DGE. Constatamos que o assento de casamento n° 42 do livro B-001 
está sem assinatura da juíza de paz Sr.a Rosana Silva Souza de Oliveira. Retificação: são 
processados na forma legal (arts. 109 e 110 da Lei n°6.015/73) e nos moldes dos arts. 722 a 
725 das DGE. Comunicados: constatamos que a Interina não está efetuando os comunicados 
do CENSEC dentro dos prazos legais da segunda quinzena de fevereiro/2018, para frente 
descumprindo o art. 506 das DGE. Também foi verificado atraso no envio dos comunicados do 
SIRC. Óbito: conforme os arts. 50,77-81, 87, 88 da Lei n° 6.01511'3, 677, 678, 680-683, das DGE. 
Verificou-se que os assentos de óbitos foram lavrados após o sepultamento, em 
desconformidade como art. 77 da Lei 6.015/73, art. 67 do Dec. Lei 3.688/41 e art. 211 do CP. O 
Juiz Auxiliar da Corregedoria, determinou ao DEPEX, que informe ao Ministério Público local. 
Ressarcimento: as informações dos atos gratuitos estão sendo lançados e conferidos no Sistema 
de Informações Gerenciais do Extrajudicial - SIGEXTRA, até o 1° (primeiro) dia útil do mês 
subsequente, de acordo com o artigo 179, das DGE. Livro de Protocolo de Entrada: de acordo 
com o artigo 575, das DGE. Processo de Casamento: Verificamos nos processos de casamento 
n. 005 e 006, que a interina após o decorrido o prazo legal de 15 dias do edital de proclamas, 
não emite imediatamente certidão de habilitação de casamento, em desacordo com o artigo 650, 
das DGE. Constatamos ainda, ausência de cópia da publicação do Edital no Diário da Justiça 
Eletrônico cuja habilitação foi processada, em desacordo com o artigo 645, das DGE. 4 - 
TABELIONATO DE NOTAS - Livros em uso: a) Livro de Escrituras n. 001-N, fls. n. 018v, b) 
Livro de Procurações n. 001-P, f1.157v; c) Livro de Substabelecimento de Procurações n. 001-8, 
fl. 002v. Livros: de acordo com os artigos 327, 331 e 333 das DGE. Lavratura de escritura: segue 
os requisitos constantes nos arts. 342, 343 e 340 das DGE e 215, § 1°, I, IV, V, e VI do Código 
Civil. Comunicados: estão sendo efetuados de acordo com as instruções normativas da RFB c/c 
com os artigos 372 e 506 das DGE e Provimento 42/2014 CNJ. Certificação: conforme o art. 374, 
das DGE. Procurações:  não consta no bojo de algumas procurações a fixação do preço. Assim 
fica determinado, a partir de agora, que em todas as procurações e escrituras lavradas nestas  d. 
notas ou que utilizem em seu bojo a autorização contida no art. 117 do Código Civil (alienação 
para o próprio mandatário) traga a fixação do preço, para que não fique a critério exclusivo d 
procurador (comprador) essa fixação, poiso art. 489 do mesmo diploma legal fulmina de null 'ade 
o negócio em que a fixação do preço é de livre arbítrio de uma só das partes. Me o 
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existindo previsão de prazo é aconselhável que todos os notários orientem as partes para que 
seja confeccionado prazo razoável, evitando eventual desvalorização da moeda que possa 
causar prejuízo ao mandante. Observou que nas lavraturas de Procuração a rogo a Interina 
qualifica as testemunhas. Sobre essa questão, o Juiz Auxiliar da Corregedoria orientou 
que não há necessidade de colher assinatura e nem qualificar as testemunhas, eis que a 
fé pública do Tabelião supre a falta das duas testemunhas, assumindo a responsabilidade 
do que certificar. 5— FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, SELOS E REMESSAS 
DE DADOS PELO SIGEXTRA — 5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: a fiscalização in loco foi realizada 
com base em relatório extraído do Sistema de Informações Gerencias do Extrajudicial — SIGEXTRA e do 
Sistema de Arrecadação de Custas — SIAC, bem como da análise de livros, processos e documentos, 
necessários para constatar se as atividades desenvolvidas pela Interina, especialmente nas questões 
relacionadas ao cumprimento da tabela de emolumentos, custas e selo; ao controle do estoque 

utilização dos selos de fiscalização e a verificação das remessas das informações à Corregedoria-Geral, 
por meio do SIGEXTRA obedecem às orientações contidas nas Diretrizes Gerais dos Serviços Notariais 

de Registro e demais normas afetas aos serviços prestados. 5.2. NORMAS DE APLICAÇÃO GERAL: 
Em conformidade com as normas emanadas da Corregedoria Geral da Justiça. A Interina informa que 
não arquiva os recibos, por não ter máquina de impressão, contrariando os termos do § 2° do art. 138 das 
DGE. 5.3. ANÁLISE DO RESUMO DOS ATOS REMETIDOS AO BANCO DE DADOS DO SIGEXTRA: 
Por meio do sistema supracitado foi extraído o Relatório de Monitoramento n° K9-01072018-31072018, 
no dia 09/08/2018, e encaminhado à Serventia, visando subsidiar a correição, onde foi apontado 
irregularidade que contrariou o art. 127 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais, referente ao Item 3 - atraso 
no envio de atos ao SIGEXTRA. Registramos que a presente serventia e beneficiária da complementação 
da renda mínima, sendo constantemente fiscalizada e o relatório de monitoramento utilizado para 
subsidiar a correição foi o mesmo utilizado para análise do recebimento da renda mínima, razão pela qual 
a irregularidade acima identificada já foi devidamente justificada, estando a serventia em situação regular. 
Em análise aos relatórios analíticos extraídos do SIGEXTRA não se detectou inconsistência nas 
informações. 5.4. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS: Foram analisados por amostragem 
registros constantes dos livros n° A-01, B-1, C-01, D-01, assim como processos de habilitação de 
casamento, estando de acordo com as normas vigentes. 5.5. TABELIONATO DE NOTAS: Foram 
analisados por amostragem os livros n° 1-P, 1-S e 1-E, em que se constatou a devida regularidade de 
acordo com as normas vigentes. Ressaltamos que no curso da correição não foram praticados atos de 
balcão, impossibilitando a análise. Insta registrar que em cumprimento ao Despacho CGJ 5959, quanto 
ao apontado do Processo Sei 0011131-15.2018.8.22.8000, a Interina alega problemas com o provedor 
de internet, telefone e energia, que a região é precária desses recursos, o que dificulta no cumprimento 
de alguns prazos, mas que vem desenvolvendo suas atividades da melhor maneira possível para atender 
a comunidade local, bem como cumprir as normas da Corregedoria-Geral da Justiça. 6 - 
DETERMINAÇÕES - Diante das ocorrências apontadas, o Juiz Auxiliar da Corregedoria 
determinou que sejam tomadas as seguintes providências: 6.1 (ADM) — Encaminhar o Livro 
Caixa da competência de 2017 ao juízo corregedor permanente, arquivando na serventia o 
respectivo recebimento, para cumprir o art. 129, §2° das DOE. 6.2 (ADM) — Apresentar as 
certidões negativas de tributos estaduais, municipais e federais, nos termos do art. 126, VII das 
DOE. 6.3 (ADM) — Apresentar as guias do c,arnê-leão do ano de 2018, nos termos do art. 126, 
VIII das DOE. 6.4 (RCPN) — Colher a assinatura da juíza de paz Sr.a Rosana Silva Souza de <5 
Oliveira no assento n° 42 do livro B-001. 6.5 (RCPN) — Zelar para que os comunicados do 
CENSEX e SIRC sejam enviados dentro do prazo legal, de acordo com o art. 506 das DG. 6. 
(RCPN) — Doravante cumprir o prazo legal para emissão da certidão de habilita 
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decorrido o prazo do edital de proclamas, de acordo com o artigo 650, das DGE. 6.7 (RCPN) — 
Juntar nos processos de casamento cópia do edital de proclamas publicado no Diário da Justiça, 
de acordo com o artigo 645, das DOE, adotando tal prática doravante. 7 - CONSIDERAÇÕES 
FINAIS — O Juiz Auxiliar da Corregedoria submeterá a presente ata à apreciação e homologação 
do Corregedor-Geral da Justiça. Por seu turno, determinou que a responsável encaminhe as 
respostas 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, sob pena de 
devolução. Determinou, ainda, quê, no tocante à regularização dos itens 6.1 a 6.4 e 6.7, deverá 
ser comunicada e comprovada à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias. O 
prazo correrá a partir da publicação da homologação no Diário de Justiça Eletrônico e a 
comunicação dar-se-á por meio do Malote Digital. Outra determinação do Juiz Auxiliar foi para 
que a presente Ata seja juntada aos autos n. 0011131-15.2018.8.22.8000. Registra-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. Todas as determinações e 
orientações estão expressas na ata. Nada mais havendo, aos treze dias de setembro de dois mil 
e dezoito (13/09/2018), às 16:00hs, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, vai assinada pelo magistrado Dr. Fabiano Pegoraro Franco, pela responsável, a Sra. 
Jaqueline Fernanda Souza de Oliveira e pelos auxiliares: Adriano Medeiros Lopes, Adriana 
Lunardi, Dainy Giacomin Barbosa, Moisés Victor Pessoa Santiago, Alcilene Lima Da Silva, André 
de Souza Coelho,Delano Melo do Lago. Registramos, por fim, que uma cópia desta Ata foi 
entre ue In rina ka presente data. 
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