
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

… VARA … DA COMARCA DE …
(Endereço e Telefone)

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº .…..... /2015

O(a) MM. Juiz(a) de Direito da ... Comarca de ...,
no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a competência para processar
e julgar matérias relativas aos registros públicos,
inclusive a fiscalização dos serviços notarial e de
registro,  na  forma  dos  artigos  169  e  288  e
seguintes  da  Lei  de  Organização  e  Divisão
Judiciária  do  Estado  da  Paraíba  (Lei
Complementar Estadual nº 96/2010) e artigos 37
e 38 da Lei nº 8.935/94 e artigo 11, §2º, da Lei
Estadual nº 6.402/96, cumulado com o art. 80 do
Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado da Paraíba;

CONSIDERANDO a necessidade da realização
de  fiscalizações  permanentes  nas  serventias
extrajudiciais;

CONSIDERANDO  o  disposto  no  art.  82  do
Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria
Geral  de Justiça do Estado da Paraíba, o qual
estabelece o procedimento e a obrigatoriedade
de  realização  de  correição  geral  anual  nas
serventias  extrajudiciais,  sempre  no  mês  de
novembro  de  cada  ano,  pelo  Juiz  Corregedor
Permanente da respectiva Comarca.

RESOLVE:

Art. 1º  – Instaurar Correição Geral Ordinária das Serventias Extrajudiciais desta
Comarca, consoante relação anexa à presente portaria.



 Art. 2º  – Estabelecer o prazo para a conclusão da correição e encaminhamento
da  ata  circunstanciada  à  Corregedoria  Geral  da  Justiça  até  o  dia  15/12/2015,  nos
termos do art. 82, § 4º, do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado da Paraíba.

Art.  3º  –  Nomear o(a) Servidor(a)  ...,  …, para secretariar os trabalhos deste
processo, devendo cumprir as determinações aqui constantes, bem como outras que
lhe  forem  conferidas,  e,  ao  final,  elaborar  ata  circunstanciada  das  atividades
desenvolvidas.

Art.  4º  –  Designar  o  dia  … /...  /...,  às  … horas,  para  audiência  pública  de
instalação da Correição Geral Ordinária das Serventias Extrajudiciais, a se realizar na
sala ..., situada no Fórum …, localizada à Rua ..., nº ..., ..., nesta cidade e Comarca;

Art.  5º  – Para a audiência pública de instalação da Correição Geral Ordinária
das  Serventias  Extrajudiciais,  ficam  convidados  a  comparecer  o(s)  Membro(s)  do
Ministério Público Estadual,  Advogados,  demais autoridades e interessados que, na
solenidade  inaugural  e  no  curso  dos  trabalhos  correicionais,  poderão  apresentar
denúncias, reclamações ou sugestões a respeito das atividades afetas aos serviços
extrajudiciais desta Comarca.

Art.  6º  –  Intime-se,  por  mandado,  os  Notários  e  Oficiais  de  Registro
responsáveis pelas serventias extrajudiciais desta Comarca, a fim de que se façam
presentes  na  audiência  pública  de  instalação  da  Correição  Geral  Ordinária  das
Serventias  Extrajudiciais,  apresentando  cópias  dos  seus  títulos  de
nomeação/designação  para  fins  de  comprovação  e  arquivamento,  bem  como  que
coloquem à disposição deste Juízo, em local próprio no serviço extrajudicial, a partir da
instalação da correição, os livros, pastas ofícios, documentos e demais informações
necessárias ao efetivo exercício desta correição.

Art.  7º  –  Expeça-se  edital  para  ampla  divulgação  e  conhecimento  geral,
anunciando dia, hora e local da audiência pública de instalação da Correição Geral
Ordinária das Serventias Extrajudiciais, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e afixado em local apropriado na sede
desta  Comarca,  bem como  encaminhada  cópia  aos  agentes  acima  identificados  e
autoridades locais.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se, com a observância das formalidades de
estilo.

…...................., …......de..........de.................

….................................................
Juiz(a) de Direito



ANEXO  1

CNS Denominação Oficial

1 Preencher  tomando  como  base  a  tabela  enviada  pela  CGJ  contendo  o  rol  das  serventias
extrajudiciais da Comarca.



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE …
Fórum …

(Endereço e Telefone)

EDITAL DE CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA DAS SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS

O(a) MM. Juiz(a) de Direito da ... Comarca de ..., …, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER a quantos o presente Edital
virem  ou  dele  tiverem conhecimento  que,  em cumprimento  ao
estabelecido  art.  82  do  Código  de  Normas  Extrajudicial  da
Corregedoria  Geral  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  será
realizada CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA DAS SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS  DESTA  COMARCA,  a  ter  início  com  a
audiência pública, designada para o dia … de … de ...., pelas …
horas, a se realizar na sala ..., situada no Fórum …, localizada à
Rua ...,  nº  ...,  ...,  nesta  cidade  e  Comarca,  para  a  qual  ficam
convidados a comparecer o(s)  Membro(s)  do Ministério  Público
Estadual,  Advogados, demais autoridades e interessados, e, na
qualidade  de  convocados,  os  Notários  e  Oficiais  de  Registro
responsáveis pelas serventias extrajudiciais desta Comarca, que,
na solenidade inaugural  e no curso dos trabalhos correicionais,
poderão  apresentar  denúncias,  reclamações  ou  sugestões  a
respeito das atividades afetas aos serviços extrajudiciais. E, para
que seja levado ao conhecimento de todos, expede o presente
Edital,  que  será  publicado  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como afixado em
local apropriado na sede desta Comarca. …, … de … de … . Eu,
…., …., digitei-o e assino.

….................................................
Juiz (a) de Direito



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE …
Fórum …

(Endereço e Telefone)

TERMO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE INSTALAÇÃO DA CORREIÇ ÃO GERAL
ORDINÁRIA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

Aos … (…) do mês de … do ano de ..., por volta das … horas, na sala ..., situada no
Fórum …, localizada à Rua ..., nº ..., ..., nesta cidade e Comarca de ..., onde presente
se achava o(a) MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, ..., foi dado início à Audiência
Pública de Instalação da Correição Geral Ordinária das Serventias Extrajudiciais desta
Comarca,  designada através  da Portaria  Administrativa  nº.  ./...,  de  … de … de ...,
publicada no DJE nº. ...,  de ...  de ...  de ...  e cientificada igualmente pelo Edital  nº.
xxx/xxxx,  de … de … de ..., publicado no DJE nº. ..., de ... de ... de ... .  Feitos os
pregões  de  estilo  e,  considerando  que  foram  convidados  a  comparecer  o(s)
Membro(s)  do  Ministério  Público  Estadual,  Advogados,  demais  autoridades  e
interessados, bem como convocados os Notários e Oficiais de Registro responsáveis
pelas  serventias  extrajudiciais  desta  Comarca,  foi  constatada  a  presença  de...,
ausentes as demais autoridades e pessoas da comunidade local.  Ato contínuo, o(a)
MM.  Juiz(a)  declarou  instalada  a  Correição  Geral  Ordinária  das  Serventias
Extrajudiciais desta Comarca , saudando os presentes, oportunidade em que explicou
a dinâmica da atividade correicional anual, em cumprimento ao disposto no art. 82 do
Código  de  Normas  Extrajudicial  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba,  com escopo  de  verificar  in  loco a  regularidade  no  exercício  da  atividade
notarial  e de registro,  bem como facultar às autoridades e demais interessados em
geral, nesta e ainda no curso dos trabalhos correicionais, a possibilidade de apresentar
denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução das atividades afetas
aos serviços extrajudiciais.  A seguir  foi facultada a palavra  aos presentes que … .
Por  fim,  o(a)  MM  Juiz(a)  agendou  com  os  responsávei s  pelas  serventias
extrajudiciais as seguintes datas para as verificaç ões locais , ficando estes cientes
de que deverão manter os livros, pastas, ofícios, documentos e demais informações
necessárias ao efetivo exercício da correição à disposição deste Juízo: a) … para o dia
…/.../...;  b)  …  para  o  dia  …/.../....  .  Nada  mais  havendo,  deu  por  encerrados  os
trabalhos  e  mandou lavrar  o  presente  termo,  que  vai  pelos presentes.  Eu,  ….,  …,
digitei-o e assino.

_________________________________
(Identificação e assinatura dos presentes)



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE …
Fórum …

(Endereço e Telefone)

ATA DA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NA SERVE NTIA
EXTRAJUDICIAL ... DA COMARCA DE ...

Aos … (…) do mês de … do ano de ..., por volta das … horas, nesta cidade e
Comarca de …........, Estado da Paraíba, pelas … horas, na serventia extrajudicial ...,
localizada  no(a)  …,  presente  o(a)  Tabelião(ã)/Oficial(a)  de  Registro,  ...,  o(a)  MM.
Juiz(a) de Direito, ..., auxiliado(a) pelo(s) servidor(es) ..., procedeu-se à Correição Geral
Ordinária, designada através da Portaria Administrativa nº. .../...,  de … de … de ...,
publicada no DJE nº. ..., de ... de ... de ... , cientificada igualmente pelo Edital nº. .../...,
de … de … de ..., publicado no DJE nº. ..., de ... de ... de ... , bem como agendada na
Audiência  Pública  de  Instalação  da  Correição  Geral  Ordinária  das  Serventias
Extrajudiciais desta Comarca, em cumprimento ao disposto no art. 82 do Código de
Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Dado  início  aos  trabalhos,  foram  colhidas  e  preenchidas  as  informações
constantes  no questionário  de correição disponibilizado pela  Corregedoria  Geral  da
Justiça, o qual faz parte integrante da presente ata, bem como foram examinados, por
amostragem,  os  seguintes  livros,  classificadores,  autos  e  papéis  da  serventia,
constatando-se os seguintes pontos relevantes abaixo relacionados.

1. DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS

1.1. Tabelionato de Notas
a) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
b) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
…

1.2. Tabelionato de Protesto de Títulos
a) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
b) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
…



1.3. Registro de Imóveis
a) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
b) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
…

1.4. Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
a) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
b) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
…

1.5. Registro Civil das Pessoas Naturais
a) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
b) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
…

1.6. Registro de Distribuição
a) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
b) No Livro nº …, Fl. ..., Registro …, observou-se que … .
…

2. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS

2.1. …  (Detalhar  articulada  e  especificamente  as  constatações  gerais
relevantes sobre outros pontos não relativos aos livros obrigatórios, bem
como  a  aferições  não  contempladas  no  questionário,  a  exemplo  das
instalações, mobiliários, prepostos e demais documentos arquivados na
serventia)

3. DOS PROVIMENTOS LAVRADOS

3.1. … (Detalhar articulada e especificamente os provimentos lavrados, bem
como  os  prazos  estipulados  para  saneamento  das  irregularidades
constatadas,  tomando-se  como  referência  as  verificações  feitas  no
questionário correicional, bem como outras consignadas na presente ata.
Pode-se fazer simples remissões aos itens do questionário, a exemplo:
"Quanto ao Título D - itens 2, 4 e 6 - do questionário de correição, fixa-se
o prazo de 30 (trinta) dias para a efetiva regularização").

4. DAS RECOMENDAÇÕES

4.1. … (Detalhar articulada e especificamente as recomendações formuladas)



5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante  dos  provimentos  lavrados,  fixa-se,  desde  já,  o  dia  …/.../...  para  a
realização da inspeção de retorno  (art.  82, §3º, CNE), com a finalidade de
verificar a correção das irregularidades apontadas.

Nada mais havendo a consignar, lavrou-se a presente ata, em 02 (duas) vias, a
qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim, _____________
…., …., que a lavrei, e por todas as autoridades presentes, ficando um via com
o(a) Tabelião(ã)/Oficial(a) de Registro responsável pela serventia extrajudicial e
a outra, com toda a documentação oriunda do trabalho, destinada aos autos do
processo  correicional  para  registro,  controle  e  acompanhamento  dos
provimentos lavrados.

_________________________________
(Identificação e assinatura)

_________________________________
(Identificação e assinatura)

_________________________________
(Identificação e assinatura)


