
CçeJ 
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° Grau e 

extrajudiciais. 

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

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO OFiCIO DE REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS, REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS 

PESSOAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO E COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM/RO 

Processo Eletrônico n. 0001425-33.2018.8.22.8800. Aos sete dias do mês de junho do ano dois 
mil e dezoito, às 08:00h, no Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas do Município e Comarca de Guajará-
Mirim/RO, localizado na Avenida Constituição, 314, Centro, na cidade citada, presente o 
responsável Sr.° Joel Luiz Antunes de Chaves, o MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria Dr. Fabiano 
Pegoraro Franco e a Juíza Corregedora Permanente MM. Dra Karina Miguel Sobral, 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° 144/2018, publicada no DJE n. 090/2018 de 16/05/2018. A última 
correição ordinária foi realizada em 26/10/2016, cujos trabalhos foram realizados pela CGJ e a 
Dra. Karina Miguel Sobral, Juíza Corregedora Permanente. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA — 
O Sr. Joel Luiz Antunes de Chaves, foi nomeado para responder em caráter privado pela serventia 
em correição por meio do Ato n. 280/2009-PR, publicado no DJE n. 072/2009 de 20/04/2009, tendo 
tomado posse e entrado em exercício em 22/06/2009. 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. Espaço físico: está relativamente adequado para 
a prestação dos serviços, atendendo, em termos, o disposto no art. 5° das DGE c/c art. 4° da Lei 
8.935/94, de 18 de novembro de 1994; Orientou-se ao Delegatário que proceda à ampliação da 
recepção para comodidade dos usuários 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 Delegatário realiza backup das 
seguintes formas: HD externo, que fica sob a guarda do Delegatário e serviço de nuvem. Desta 
feita, a serventia está observando os arts. 41 da Lei 8.935/94 e 119, parágrafo único, das DGE 
Certidão de tributos: O Delegatário apresentou a certidão negativa de tributos federais, cumpr 
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. Impostos: Existe classificador 

D 

próprio para as guias de recolhimento do imposto de renda quitadas por meio do carnê-leão de 
responsabilidade do Delegatário, de acordo com o art. 126, VIII, das DGE. Documentos da vid 
funcional do Deleqatário: são mantidos na sede da serventia, conforme o art. 126, II, das  
Prepostos: são funcionários da serventia: 1) Josilena Negrisoli Ferreira (la Substituta — Portaria n. 
006/2015), 2) Aurimar Rodrigues de Freitas Júnior (2° Substituto — Portaria n. 005/2015), 3) Alan 
Sander Ribeiro de Lima (3° Substituto — Portaria 002/2013), 4) Marcos Vinicius de Melo Danta 
(Escrevente Autorizado — Portaria 001/2017), 5) Cristiane Barbosa Pereira (Auxiliar de Cartóri , 
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6) Marcos Felipe de Souza Rocha (Auxiliar de Cartório), 7) Thaís de Castro Dantas (Auxiliar de 
Cartório) e 8) Mônica da Silva Gomes (Zeladora). Nomeações: O Delegatário mantém o 
classificador próprio para as portarias de nomeações dos substitutos e escreventes, de acordo 
com o § 2° do art. 10 das DGE. Livro de Controle de Depósito Prévio: a unidade possui livro de 
Depósito Prévio separados por especialidades ex. RTD, RCPN e RCPJ, confeccionado da 
seguinte forma — lança-se, mensalmente, em uma planilha do Excel os valores recebidos a titulo 
de depósito prévio. Constatou-se também que a serventia controla a saída dos valores (quando 
da prática dos atos) e o total depositado por mês. Possui ainda, o livro de RI confeccionado pelo 
sistema interno da serventia. 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. 34/2018 à serventia em 23/05/2018. No decorrer da correição o Delegatário 
informou que já sanou as irregularidades apontadas. Classificadores: No classificador de ofícios 
expedidos o arquivamento das cópias é feito em ordem cronológica e numérica, com índice 
remissivo identificando o assunto e o destinatário do expediente, de acordo com o que determina 
o art. 126, § 2°, das DGE. 2. DISPOSIÇÕES GERAIS - Termos de Encerramento dos Livros: estão 
de acordo com o artigo 122, inciso VI, e §§2° e 3° das DGE. Verificamos no Livro de Protocolo 1-
G, nas folhas 188, que no campo anotação é procedida manualmente, observamos ainda, que 
consta rasura, em desacordo com o artigo 115, das DGE. Observamos que no Livro de Óbito C-
026, fls. 22v, o Delegatário procedeu a lavratura com referência ao nascimento A-141, fl. 295, 
porém, a folha adequada do nascimento é 295v, constando ainda, referência do referido óbito 
mesmo assento lavrado no livro C-026, fl. 22v. Correio Eletrônico e Malote Digital: o Delegatário 
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 o seguinte e-mail: 
civileimoveis@firo.jus.br  e cartorioregistroguajaramirim@hotmail.com. Rubrica: verificou-se que 
está em conformidade com o §4°, do artigo 122, das DGE. 3 - REGISTRO DE IMÓVEIS - Livro 
em uso: a) Livro 1 - Protocolo n°. 1-G, fl. 179; b) Livro 2 - Registro Geral matrícula n°. 13.607, c) 
Livro 3 - Registro Auxiliar matrícula n°. 9.503. Nota de devolução: nos termos do artigo 843, das 
DGE. Livro de Protocolo: conforme o disposto no art. 851, das DGE. Observamos que o 
Delegatário atualiza a impressão do livro de Protocolo de imóvel diariamente, de acordo com o 
artigo 852, das DGE. Livro de Cédula: de acordo com o artigo 1.021, §2° das DGE. Os re istro 
do Livro 3-A: de acordo com o artigo 901, das DGE. Cédula de Crédito Hipotecário: nos mold s 
do art. 227, da Lei n°6.015/73. Constatamos que o Delegatário procede de acordo com o art. 910, 
§1° das DGE. Registro Livro 2-RG (Registro Geral): conforme o disposto nos arts. 874, 897, 879, 
I e 869 das DGE. Qualificação do imóvel no Livro 2-RG: tem sido observado o art. 883, das DGE. 
Comunicados: a equipe correicional verificou que o Delegatário encaminha os relatórios ao INCRA 
de acordo com o artigo 1.020, XVI das DGE. Verificou-se no registro R-05 (cédula de Crédito 
Bancário) efetuado em 15/02/2018, não consta materializado ana matricula 7.041, ocorrendo t 
ainda, ausência de impressão do ato registrado Av-05 e r-06, na matrícula n. 9.972. 4 - REGISTR • l' 
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - Livros em uso: a) Livro - Protocolo n°. A-08 fl. 133; e b) Livro l  :isith  I.  
Registro Integral n°. B-039 fl. 084/087v0. Livro de Protocolo: de acordo com o art. 135 da 'te 
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6.015/73 c/c com o artigo 784, das DGE. Livro de Registro: conforme dispõe o artigo 783, das 
DGE. Registro no livro "A": conforme dispõe o artigo 784, das DGE. Averbações: de acordo artigo 
777, das DGE. Registro em livro próprio: conforme os artigos 800 e 801 das DGE. 5- REGISTROS 
CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS - Livro em uso: a) Livro - Protocolo n°. A-007, fl. 082; b) Livro 
- Registro n°. A-025, fl. 279v. Registro/Averbação: de acordo com o art. 755, caput, das DGE. 
Registro de Associação: nos termos do art. 120, I a VII da Lei n° 6.015/73 e art. 755 das DGE. 
Protocolo: nos termos do artigo 748 das DGE. Estatuto: nos moldes do art. 753 das DGE. 6 - 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Livro em uso: a) Livro "A" - registro de 
nascimento, A-144, fl. 019v0; b) Livro "B" - Registro de Casamento, B-033, fl. 221; c) Livro "B" - 
Auxiliar registro de casamento, BAux-008, fl. 036; d) Livro "C" - registro de óbito, C-026, fl. 111v0; 
e) "C-AUX" - Registro de óbito Auxiliar, CAUX-001, fl. 074; f) Livro "D" - registro de proclamas, D-
015, fl. 040v0; g) "E" - Inscrição dos Demais Atos Relativos ao Estado, E-005, Fl. 037. Juiz de Paz:  
Antônio Toufic Melhem Bouchabki, Juiz de Paz Ad Hoc. 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. Classificadores: a 
serventia adota os classificadores obrigatórios nos termos dos arts. 572, 575 e 581 das DGE. 
Retificação: são processados judicialmente na forma legal (arts. 109 e 110 da Lei n° 6.015/73) e 
nos moldes dos arts. 722 a 725 das DGE. Comunicados: o Delegatário 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. Verificou-se que 70% (setenta por cento) dos óbitos 
registrados estão sendo realizados após o sepultamento, em desconformidade com o art. 77 da 
Lei 6.015/73, art. 67 do Dec. Lei 3.688/41 e art. 211 do CP. De acordo com a Lei n. 8.212/91, os 
cartórios de registro civil de pessoas naturais são obrigados a enviar os dados do falecido ao 
INSS, o que dificulta a fraude contra Previdência Social. 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; "13" - de registro d 
casamento; "13 Auxiliar' - de registro de casamento Religioso para Efeitos Civis; "C" - de regisjtTá  
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. O Delegatário solicitou ao Juiz Auxiliar da Corregedoria 
autorização para padronizar os livros de Registro civil, com margens destinadas as averbações 
da forma que era procedido antigamente. Considerando o padrão recomendado pela Lei 6.015/73, 
foi concedido autorização conforme requerida, de acordo com o artigo 580, das DGE. 7 - 
FISCALIZAÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, SELOS E REMESSAS DE DADOS PELO 
SIGEXTRA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS: a fiscalização in /oco 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 
documentos, necessários para constatar se as ativi ades desenvolvidas pelo Delegatár 
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MISSÃO: Assegurar à sociedade o efetiva prestação jurisdicional, por meio 
do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1° Grau e 
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VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como órgão acessível, ético e 
eficiente na realização de suas atividades. 
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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. 7.2. NORMAS DE 
APLICAÇÃO GERAL: Em conformidade com as normas emanadas da Corregedoria Geral da 
Justiça. 7.3. ANÁLISE DO RESUMO DOS ATOS REMETIDOS AO BANCO DE DADOS DO 
SIGEXTRA: Por meio do sistema supracitado foi extraído o Relatório de Monitoramento n° D2-
01102016-30042018, do dia 17/05/2018, encaminhado à Serventia na mesma data, visando 
subsidiar a correição, constatando-se irregularidades que contrariam os art. 127, 165 e 169 das 
Diretrizes Gerais Extrajudiciais, a saber: Item 1 —02 (dois) atos pendentes de envio com status de 
erro; Item 3 - atraso no envio de alguns atos; Item 5 - foi registrado que, em algumas ocasiões, o 
estoque de selos de fiscalização do tipo DIGITAL (IMÓVEIS) não era suficiente para atender a 
demanda de 07 (sete) dias úteis; Item 07 - alguns selos de fiscalização não foram utilizados em 
sequência; e Item 8.6 — Selo utilizado em mais de 01 (um) ato. No curso da correição o Delegatário 
apresentou justificativa acerca dos apontamentos do Relatório de Monitoramento, conforme 
explanação a seguir: com relação ao Item 1 e 8.6 providenciou os ajustes no SIGEXTRA excluindo 
os atos com erro, tendo em vista não estarem vinculados a selos de fiscalização, assim como o 
ato duplicado; quanto ao Item 3 informou se tratar de atos praticados na operação justiça rápida 
no Distrito de Surpresa; já quanto ao estoque de selos adotará nova rotina para que a média do 
estoque de selos não fique abaixo da média novamente; por fim, informou que os selos Digital 
(REG.CIVIL-ISENTO) utilizados fora de sequência também se deram em decorrência da operação 
justiça rápida supracitada. Com  base nas justificativas apresentadas consideram-se em ordem as 
irregularidades apontadas nos Itens 1, 3, e 8.6 do referido relatório. 7.4. REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS: Foram analisados por amostragem registros constantes dos livros n° A-
140 e A-143, B-06 e B-33, BAux.-06 e BAux.-08, C-26, CAux.-01, D-14 e E-05, assim como 
processos de habilitação de casamento n° 01 a 20/2018, estando de acordo com as normas 
vigentes. No entanto, observou-se que nos atos de fixação e arquivamento de edital remetido por 
oficial de outra jurisdição, inclusive a respectiva certidão, o selo da certidão de publicação a ser 
remetida ao oficial do processo, não está sendo aposta no verso do edital de proclamas registrad 
a exemplo dos registros lavrados às fls. 262 e 292v do Livro D-04. Cabe ressaltar qu o 
Registrador utiliza ambos os lados da folha do livro de proclamas, razão pela qual fica orientado 
ao Delegatário fazer a remissão do selo utilizado na certidão na parte inferior do registro. 7.5. 
REGISTRO DE IMÓVEIS: Foram analisados por amostragem diversas matriculas dos livros 2 e 
3, inclusive registros de contrato de compra e venda de imóveis com recursos oriundos do 
Programa Minha Casa Minha Vida, constatando regularidade nos atos analisados. No entanto, 
identificou-se equívocos em alguns cálculos processados com base nas regras de aquisição do 
primeiro imóvel financiado com recursos do Sistema Financeiro de Habitação — SFH, onde não 
foram computados os valores do FGTS para integrarem os recursos próprios para fins de cálculos, 
de emolumentos e custas, ensejando recolhimentos de custas a menor nas matrículas n° R-
13.219 e R-2-13.220, vinculados respectivamente aos selos Digitais (REGAMÓVEIS) » Á  
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D2AAD36283 e D2AAD35251, assim como também se observou lançamento equivocado nos 
registros de aquisição do primeiro imóvel financiado com recursos do SFH nas matriculas n° R-3-
13.221 e R-4-8.995, vinculados respectivamente aos selos Digitais (REGJMOVEIS) n° 
D2AAD35254 e D2AAD35259, cujo equivoco no lançamento ocasionou concessão de desconto 
de 50% de desconto na totalidade dos emolumentos e custas, contudo o equivoco ficou restrito 
apenas a informação repassada ao SIGEXTRA, sendo que a cobrança dos emolumentos e custas, 
bem como o registro na matricula dos atos encontra-se regular, implicando apenas em 
recolhimento de custas a menor, contrariando o art. 127 c/c o art. 145 das DGE. 7.6. REGISTRO 
CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS: Foi analisado por amostragem o livro n° A-25, observando 
que toda a documentação encontra-se em conformidade com as normas vigentes. 7.7. 
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS: foram analisados por amostragem os livros n° B-37 

B-38, observando que toda a documentação encontra-se em conformidade com as normas 
vigentes. 8 — DETERMINAÇÕES - Diante das ocorrências apontadas, o Juiz Auxiliar da 
Corregedoria determinou que sejam tomadas as seguintes providências: 8.1 (GERAL) — Zelar 
para que as anotações efetuadas no Livro de Protocolo de Registro de Imóveis sejam efetuadas 
de forma clara, evitando-se rasuras, conforme artigo 115, das DGE. 8.2 (RCPN) Retificar o assento 
de Óbito C-026, fls. 22v, para fazer constar o número de folha adequado, qual seja, A-141, fl. 295 

evitar erros, omissões e rasuras, nas lavraturas efetuadas. 8.3 (RCPN) — Tonar sem efeito 
averbação 001, do livro C-026, fls 22v, no tocante, a referência a lavratura do próprio ato, zelar 
para que as anotações de óbito sejam procedidas nos assentos de casamento ou nascimento do 
falecido. 8.4 (RI) — Zelar para que os atos sejam impressos imediatamente ao seu registro e/ou 
averbação. 8.5 (COREF) — manter o estoque de selos em quantidade suficiente para atender a 
demanda de 07 dias úteis, nos moldes do art. 165 das DGE. 8.6 (COREF) — utilizar os selos de 
fiscalização rigorosamente em sequências, nos termos do art. 169 das DGE. 8.7 (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-04", lavrados nas fls. 262 e 292v. 
Doravante, adotar o mesmo procedimento para os registros vindouros. 8.8 (COREF) — realizar 
levantamento minucioso de todos os registros de contrato de compra e venda de imóveis, 
relacionados a primeira aquisição imobiliária com recursos oriundos do Sistema Financeiro de 
Habitação — SFH, identificando todos os registros em que os cálculos foram processados de for 
equivocada, além dos atos lançados equivocadamente na base de dados do SIGEXTRA, a con ar 
da última correição realizada na serventia (26/10/2016), procedendo, conforme ocaso, as devidas 
averbações nas matrículas, os ajustes no SIGEXTRA do lançamento das informações dos 
registros, bem como os recolhimentos de custas complementares com os devidos acréscimos de 
atualização monetária e juros, nos moldes do § 30  art. 127 c/c o § 30  art. 145 das DGE. Deverá 
apresentar cópia do levantamento realizado com detalhamento das informações (número da 
matricula, data da prática do ato, selo de fiscalização utilizado), para fins de conferência pe 
Coordenadoria das Receitas do FUJU — COREF. 9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS — O Juiz Auxiliar 
da Corregedoria submeterá a presente ata à apreciação e homologação do Corregedor-Geral r4a 
Justiça. Por seu turno, determinou que o responsável encaminhe as respostas das determinaçe 
acompanhada de todos os documentos comprobatórios, à Corregedoria Geral de Justiça, de for 
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ra. Karina iguel Sobral 
Juíza Correge ora Permanente 

Adr 	rdi 
Auxil r da CGJ 

Bruna Danta 	04e Azevêdo 
Auxiliar da CGJ 

André dé&Scíuza Coelho 
Auxiliar da COREF 

Adr eiros Lopes 
da CGJ 

ela o MeIo do Lago 
Auxiliar da COREF 

nnr 
CORREGEDORIA 

GERAL DA JUSTIÇA 
RONDÔNIA 

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

extrajudiciais. 

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

organizada, por ordem de item das determinações contidas na presente ata, com as páginas 
devidamente numeradas e rubricadas, sob pena de devolução. Determinou, ainda, que, no tocante 
à regularização dos itens 8.1 a 8.8, 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 ao responsável, que atendeu 
de forma prestativa as solicitações feitas pela equipe correcional. A Juíza Corregedora 
Permanente e o Juiz Auxiliar da Corregedoria determinaram ao DEPEX o encaminhamento desta 
ATA do Ministério Público local para as providências que entender cabível em relação a 
constatação de que está ocorrendo sepultamento antes do necessário registro do óbito. Todas as 
determinações e orientações estão expressas na ata. Nada mais havendo, aos oito dias do mês 
de junho de dois mil e dezoito (08/06/2018), às 15:30hs, lavrou-se a presente ata, que depois de 
lida e achada conforme, vai assinada pelo magistrado Dr. Fabiano Pegoraro Franco, Juiz Auxiliar 
da Corregedoria; pela magistrada Dra. Karina Miguel Sobral, Juíza Corregedora Permanente; pelo 
Delegatário, o Sr. Joel Luiz Antunes de Chaves 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. bia oP..oraro Franco 
Ju 	a Corregedoria 

Joel Luiz An nes de Chaves 
Dele atário 
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