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SEI Nº 31745-15.2021.8.17.8017
Serventia Registral e Notarial - Petrolândia - PE
Despacho
R.H.
Em atendimento ao Ofício nº 044/2021, datado de 13/09/2021, enviado através do Malote Digital 81720213589182, subscrito pelo (a) Oficial
(a) do (a) Serventia Registral e Notarial - Petrolândia - PE, Sr (a) Flávia Cristina Mazetti, comunica o DESLIGAMENTO DO (A) ESCREVENTE
AUTORIZADO (A) Sr (a) LEONARDO ALVES VIEIRA DE SOUZA do quadro de funcionários, não tendo poderes para praticar nenhum ato dos
serviços da referida serventia.
Publique-se , em seguida encerre-se este expediente!
Recife, 21 de Setembro de 2021.
Dr (a) Carlos Damião Pessoa Costa Lessa
CORREGEDOR (A) AUXILIAR PARA O SERVIÇO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO - TJPE-1111111111/CORREGEDORIA GERAL-3000000000/
CORREGEDORIAS AUXI-3110000000/CORREGEDORIA AUXEXT-3110040000
SEI 00022427-24.2021.8.17.8017
Despacho
R.H.
Em atendimento ao Malote Digital 81720213260375 e Ofícios nºs 12 e 42/2021, datados de 05.05.2021 e 21.09.2021, subscrito pela Tabeliã
do 2º Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Barreiros, a Sra. MARIA LUIZA DE MORAES COSTA, comunica o DESLIGAMENTO do
quadro de funcionários, o Escrevente Substituto o Sr. FERNANDO GILBERTO LINS DE MORAES SOBRINHO e a escrevente, ARLEIDE
OLIVEIRA DA LUZ .
Publique-se , em seguida encerre-se este expediente!
Recife, 21 de setembro de 2021.
Dr. Carlos Damião Lessa
CORREGEDOR AUXILIAR PARA O SERVIÇO EXTRAJUDICIAL
Documento assinado eletronicamente por JAIR ROCHA DE OLIVEIRA FILHO , TECNICO JUDICIARIO - TPJ , em
21/09/2021, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS DAMIAO PESSOA COSTA LESSA , Juiz Corregedor Auxiliar
do Extrajudicial , em 22/09/2021, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade informando o código
verificador 1336750 e o código CRC D81731A4 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Fórum Thomaz de Aquino Avenida Martins de Barros, nº 593 - Bairro Santo Antônio - CEP 50010-040 - Recife - PE - https://www.tjpe.jus.br
Decisão
SEI nº 31389-64.2021.8.17.8017
Despacho/Decisão
Trata-se de expediente enviado a esta Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial do TJPE pela Tabeliã do Ofício Único de Tabelionato de Notas e
Protestos de Títulos e RGI e Anexos do Município da Pedra-PE, no qual requer seja lhe seja informado se deve ou não proceder ao registro do
imóvel que menciona, tendo em vista os fatos narrados.
Era o que tinha de importante a ser relatado.
Duas questões surgem do presente requerimento. Uma versa sobre o procedimento competente para sanar os impedimentos ao registro do título.
A outra, sobre a competência para tramitação da dúvida.
A matéria envolve elementos de dúvida, a qual configura procedimento administrativo “(…) que serve para verificar a correção – ou não –
das exigências formuladas pelo Registrador, ou para que o mesmo seja autorizado a proceder a um ato registral, quando a parte não
apresente condição de resolvê-la” - João Pedro Lamana Paiva in Procedimento de Dúvida no Registro de Imóveis, São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 21.
Sobre a competência para apreciar a dúvida acerca da registrabilidade de título judicial, no in concreto, o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito
de Competência nº 31866 – MS, da relatoria do ministro Ruy Rosado de Aguiar, afirma que a competência para resolução de procedimento de
suscitação de dúvida é do juízo responsável pela emissão do título, verbis:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Registros Públicos. Arrematação. Justiça do Trabalho. Juiz Corregedor dos Registros. Cabe ao Juiz do Trabalho
decidir sobre o registro da carta de arrematação expedida no Juízo Trabalhista. Por isso, também lhe incumbe zelar pela fiel observância da
Lei dos Registros públicos.
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De outro lado, o Código de Organização Judiciária, a respeito da Corregedoria Geral da Justiça, reconhece-lhe competência eminentemente
fiscalizatória e disciplinar das serventias extrajudiciais consoante se infere do art. 159, do referido diploma legal:
Art. 159. A Corregedoria Geral de Justiça terá atribuições para fiscalizar, processar e julgar as infrações administrativas praticadas no
âmbito do Serviço Notarial e de Registro, nos termos da lei.
Explicitando as atribuições dessa Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial confira-se o art. 18, do Regimento Interno da CorregedoraGeral da Justiça:
Art. 18. Compete à Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial, sob a supervisão do Corregedor-Geral da Justiça, a orientação,
a fiscalização e a disciplina do Serviço Notarial e de Registro do Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. Compete, ainda, a Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial o exercício das funções de consulta e
assessoramento do Corregedor-Geral da Justiça, no âmbito da atividade regulatória e normativa das atividades notariais e registrais.
De modo que não sendo o caso de irregularidade administrativa não há base legal para atuação desta Corregedoria Auxiliar no presente
procedimento.
Diante do exposto, DECIDO pelo não conhecimento do presente procedimento, por inadequação da via eleita e incompetência deste órgão
julgador para processamento da demanda, porquanto ausente sequer indícios de ilícito administrativo.
Publique-se, em seguida encerre-se este SEI.
JUIZ CARLOS DAMIÃO LESSA
Corregedor Auxiliar Extrajudicial do TJPE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS DAMIAO PESSOA COSTA LESSA , Juiz Corregedor Auxiliar do
Extrajudicial , em 21/09/2021, às 07:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade informando o código
verificador 1335208 e o código CRC 60EA04B9 .
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