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MISSÃO: Assegurar à sociedade a efetiva 

do controle, orientação e fiscalização dos s 
extrajudiciais. 

VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível. ético e 
ef ciente na renlizaÇãO de suas atividades. 

jurí 	°nal, por meio 
dicials de 1° Grau e CneJ 

CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA 
RONDÔNIA 

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PARECIS, COMARCA 
DE SANTA LUZIA D'OESTE/R0 

Processo Eletrônico n. 0001678-21.2018.8.22.8800. Aos vinte e cinco dias do mês de junho do 

ano dois mil e dezoito, às 08h3Omin, no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e 

Tabelionato de Notas do Município de Parecis, Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO, localizado 

na Avenida Carlos Gomes, 699, Centro, na cidade citada, presente o responsável Sr. João 

Henrique Alves Silva Ferreira Arruda, o MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria Dr. Fabiano Pegoraro 

Franco, auxiliados pelos servidores Adriano Medeiros Lopes, Adriana Lunardi, Bruna Dantas 

Ferreira de Azevêdo, André de Souza Coelho e Delano Melo do Lago, procedeu-se à Correição 

Ordinária designada pela Portaria Corregedoria n° 156/2018, publicada no DJE n. 104/2018 de 

08/06/2018. A última correição ordinária foi realizada em 19/09/2016, cujos trabalhos foram 

realizados pela CGJ e a Dra. Larissa Pinho de Alencar Lima — Juiza Corregedora Permanente. 

IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA — O Sr. João Henrique Alves Silva Ferreira Arruda, foi 

nomeado para responder interinamente pela serventia em correição por meio da Resolução n. 

021/2016-PR, publicada no DJE n. 120 de 29/06/2016, tendo tomado posse e entrado em exercício 

em 01/07/2016. Dado início aos trabalhos foram examinados, por amostragem, os livros, autos e 

papéis da serventia, constatando-se 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, § 1° das DGE. Espaço físico:  

está adequado para a prestação dos serviços, atendendo o disposto no art. 5° das DGE c/c art. 4° 

da Lei 8.935/94, de 18 de novembro de 1994.  Estrutura predial: está adaptada para garantir 

acessibilidade, em consonância com a Lei 10.098/00. Ativo imobilizado: é adequado à prestação 

dos serviços, de acordo com o art. 108, III das DGE. Legislação atual à disposição do cliente: em 

observância com o que estipula o art. 112 das DGE. Cópia de segurança: o backup dos dados é 

realizado on line, diariamente, pela Ansata Informática (local diverso da serventia), conforme os 

arts. 41 da Lei 8.935/94 e 119, parágrafo único, das DGE. Certidão de tributos:  O Interin 

apresentou a certidão negativa de tributos Estaduais, no entanto, não apresentou certi o 
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negativa da receita federal, em desacordo com o previsto no art. 2° do Decreto n° 8.302 de 04 de 

setembro de 2014 (Portaria conjunta RFB/PGFN n° 1751, de 02 de outubro de 2014) e Provimento 

N° 45/2015-CNJ. Documentos da vida funcional do Interino: são mantidos na sede da serventia, 

conforme o art. 126, II, das DGE. Prepostos: são funcionários da serventia: 1) Flávia Duarte de 

Oliveira (Tabeliã Substituta — Portaria n°003/2017), 2) Lorrane Lopes Santana (Escrevente). Livro 

de Controle de Depósito Prévio: Está de acordo com o previsto no art. 4° 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 juizo corregedor permanente: a unidade procede a alimentação diária do referido 

livro, além de encaminhá-lo anualmente ao juizo corregedor permanente. Encaminhamos o 

Relatório de Monitoramento n. 36/2018 à serventia em 14/06/2018. No decorrer da correição o 

Interino informou que já sanou as irregularidades apontadas. 2. DISPOSIÇÕES GERAIS - Termos 

de Encerramento dos Livros: estão de acordo com o artigo 122, inciso VI, e gr e 3° das DGE. 

Correio Eletrônico e Malote Digital: o Interino abre, diariamente, a caixa de mensagens do correio 

eletrônico, bem como o Malote Digital, de acordo com o artigo 128, das DGE. Ele informou à 

equipe correcional que utiliza os seguintes e-mails: civilenotas parecisat¡ro.ius.br  e 

cartorioparecisaqmail.com. Assinaturas: estão conforme os ditames dos arts. 114, 117 e 163 das 

DGE. Espaço em branco: Nas lavraturas de Procurações, Substabelecimentos e 

Escrituras, observamos que o campo posterior as assinaturas, constam espaços em branco sem 

sua inutilização, em desacordo com o inciso III do artigo 114, das DGE.3 - REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS - Livro em uso: a) Livro "A" — registro de nascimento, A-005, fl. 016; b) 

Livro "B" — Registro de Casamento, B-003, fl. 078; c) Livro "B" — Auxiliar registro de casamento, 

BAux-001, fl. 094; d) Livro "C" — registro de óbito, C-001, fl. 208 e) Livro "D" — registro de proclamas, 

D-002, fl. 222; Juiz de Paz: Devani Lopes de Souza — "AD HOC", Portaria 04/GAB-SLO/2018. 

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 

conformidade com os artigos: 1.534 e 1.535 do Código Civil, e 661, 662, 663, 664, 665 e 670 das 

DGE. Classificadores:  a serventia adota os classificadores obrigatórios nos termos dos arts. 5 
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VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como árgdo acessível, ético e 
eficiente no real' zaçdo de suas atividades. 

575 e 581 das DGE. Retificação:  No livro A-01, fls. 055 e no livro A-02, fls. 097, não constam 

remissões dos casamentos realizados na serventia. Observamos no Livro B-003, fls. 018, que o 

interino procedeu uma retificação de oficio no ato de 2015 em 2016, deixando ausente no referido 

ato de onde procedeu a retirada das informações que subsidiaram tal modificação. O interino 

durante a correição procedeu as referidas remissões, conforme orientado. Comunicados: o 

Interino encaminha todos os comunicados nos moldes dos arts. 49, §1° da Lei 6.015/73; 589 e 

586 das DGE; 5° da Lei 4.375/64 e 19 e 206, n°4, §ú, n°1 do Dec. N°57.654/66. óbito: conforme 

os arts. 50, 77-81, 87, 88 da Lei n° 6.015/73, 677, 678, 680-683, das DGE. Constatamos, no Livro 

de Protocolo de Entrada, que o interino efetua as anotações pela ordem de entrada. Porém, não 

identificamos no controle pela série anual, em desacordo com o artigo 575, das DGE. 

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. Livros: observa-se que nos "A" - de registro 

de nascimento; "B" - de registro de casamento; "B Auxiliar" - de registro de casamento Religioso 

para Efeitos Civis; "C" - de registro de óbitos; "C Auxiliar" - de registro de natimortos, estão sendo 

encerrados com 300 folhas, de acordo com o artigo 33, da Lei 6.015/73. 4- TABELIONATO DE 

NOTAS - Livros em uso: a) Livro de Escrituras n. 003-E, fl. n. 109, b) Livro de Procurações n. 12-

P, fl. 33/34; c) Livro de Substabelecimento de Procurações n. 02-S, fl. 057. 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. No entanto, observamos que o encaminhamento da DOI (Declaração 

sobre Operações Imobiliárias) estão sendo enviadas fora do prazo. Cartão de assinatura: não 

consta a identificação do tabelião ou seu preposto designado que verificou a regularidade do 

preenchimento, em desacordo com os requisitos constantes no artigo 522, das DGE. Controle de 

reconhecimento de veiculo: observamos que no livro de controle de reconhecimento de veículos, 

não é identificado o escrevente que praticou o ato, constatamos ainda, que a forma utilizada paça 

controle dos referidos atos não cumpre os requisitos, em desacordo com o 526, §3° das DGE. 

Certificação: conforme o art. 374, das DGE. Procuração: No livro P-11, fl. 132, o interino proce u 
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a impressão da mesma procuração em duplicidade, colhendo assinatura da parte em ambas, com 

o mesmo selo. O substabelecimento de procuração lavrada as folhas 37 do livro 02-S no 

Tabelionato de Notas de São Francisco do Guaporé/RO, correspondente ao substabelecimento 

do livro 001, fls. 068, foi anotado na folha 069 desta serventia, tendo o interino deixado de fazer 

sua remissão na folha adequada, em desacordo com o artigo 468, Parágrafo Único, das DGE. O 

responsável no decorrer da correição procedeu a referida remissão. 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 pelo Interino, especialmente nas questões relacionadas 

ao cumprimento da tabela de emolumentos, custas e selo; ao controle do estoque e utilização dos 

selos de fiscalização e a verificação das remessas das informações à Corregedoria-Geral, por 

meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial — SIGEXTRA obedecem às 

orientações contidas nas Diretrizes Gerais dos Serviços Notariais e 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. 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° 16-01052018-31052018, no dia 13/06/2018, 

encaminhado à Serventia de modo a subsidiar a correição, restando apontado irregularidade que 

contraria o art. 169 das DGE, referente ao Item 07 - Selos de fiscalização utilizados fora de 

sequência. No curso da correição o Interino apresentou justificativa quanto aos selos utilizados 

fora de sequência que decorreu por falha no sistema operacional utilizado na Serventia e pelo fato 

de não ter observado em tempo o problema, utilizou os selos fora de sequência. Com  base nas 

justificativas apresentadas considera-se em ordem a irregularidade apontada no Item 7 do referido 

relatório. 5.4. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS: Foram analisados por amostragem 

registros constantes dos livros n° A-04 e A-05, B-01 e B-03, BAux.-01, C-01 e D-02, assim como 

processos de habilitação de casamento n° 01 a 14/2018, estando de acordo com as norma 

vigentes. Faz-se ressalva com relação aos atos de fixação e arquivamento de edital remetido • 01" 

oficial de outra jurisdição, inclusive a respectiva certidão, o selo da certidão de publicação a s 
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remetida ao oficial do processo, não está sendo aposta no verso do edital de proclamas registrado, 

a exemplo do registro lavrado à fl. 180 do Livro D-02. Cabe ressaltar que o Interino utiliza ambos 

os lados da folha do livro de proclamas, razão pela qual fica orientado ao mesmo fazer a remissão 

do selo utilizado na certidão na parte inferior do registro. 5.5. TABELIONATO DE NOTAS: Foram 

analisados por amostragem os livros n° 05-P, 11-P e 12-P, 02-5 e 03-E, e cópias de atos de balcão 

em que se constatou a devida regularidade de acordo com as normas vigentes. 6 — 

DETERMINAÇÕES - Diante das ocorrências apontadas, o Juiz Auxiliar da Corregedoria e a Juíza 

Corregedora Permanente determinaram que sejam tomadas as seguintes providências: 6.1 (ADM) 

— Apresentar certidão negativa da receita federal. 6.2 (GERAL) - Proceder à inutilização nos 

espaços em branco constantes nos atos de lavratura de Procuração e Escritura, de acordo com o 

inciso III do artigo 114, das DGE. 6.3 (RCPN) — Zelar para que os ato de retificação/anotação 

sejam procedidos de forma clara, com as informações pertinentes ao documento/requerimento 

apresentado/verificado. 6.4 (RCPN) — Adequar o livro Protocolo de Entrada, para constar a ordem 

em série anual, de acordo com artigo 575, das DGE. 6.5 (RCPN) — Zelar para que as remissões de 

casamento realizados na serventia, sejam procedidas em seus respectivos livros. 6.6 (TN) — 

adequar os cartões de assinatura para constar a identificação do tabelião interino ou seu preposto 

designado que verificou a regularidade do preenchimento, de acordo com os requisitos constantes 

no artigo 522, das DGE. 6.7 (TN) — Adequar o controlador de reconhecimento de firma de veículos 

para constar os requisitos descrito no 526, §30  das DGE. 6.8 (TN) — Cancelar a procuração impressa 

em duplicidade no livro P-11, fl. 132, e zelar para que os atos sejam impressos, somente um 

translado do livro. 6.9 (TN) — Zelar para que o encaminhamento da DOI ocorra dentro do prazo, 

conforme instruções normativas da RFB. 6.10 (COREF) — Fazer a remissão do selo da certidão 

da fixação de edital de proclamas remetido por oficial de outra jurisdição na parte inferior do edital 

registrado no Livro "D-02", lavrado na fl. 180. Doravante, adotar o mesmo procedimento para os 

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

numeradas e rubricadas, sob pena de devolução. Determinou, ainda, que, no tocante à 

regularização dos itens 6.1 a 6.10, 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. 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 vinte e cinco dias do mês de junho 

de dois mil e dezoito (25/06/2018), às 15:00h, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e 

achada conforme, vai assinada pelo magistrado Dr. Fabiano Pegoraro Franco, Juiz Auxiliar da 

Corregedoria; pelo Interino, o Sr. João Henrique Alves Silva Ferreira Arruda e pelos auxiliares da 

Corregedoria: Adriano Medeiros Lopes, Adriana Lunardi, Bruna Dantas Ferreira de Azevêdo, 

André de Souza Coelho e Delano Melo do Lago. 

Dr Fa no goraro Franco 
Ju A xiliar a Corregedoria 

João He ci e Alve 
Int ino 

Ferreira Arruda 

Adrian 	s Lopes 
AuxI kZk CGJ 

Bruna Dantateeira de Azevêdo 
Auxiliar da CGJ 

Ad Ik" rdi 
Auxiliar da CGJ 

 

 

 

_4‘1~v, *o Lago 
Auxi lar da COREF 

André d 	za Coelho 
Auxiliar da COREF 
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