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id: 3157886
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
-EMERJAPRESENTAÇÃO ORAL DE MONOGRAFIA
Dia 17 de dezembro de 2018 – 11h
Aluno: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA ALVES
Banca: Presidente: Des. Cláudio Brandão de Oliveira
Orientador: Dr. Guilherme Kronemberg Hartmann
Convidada: Dr. ª Estefânia Freitas Cortes
Tema: ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL
Local: EMERJ – Auditório Des. Paulo Roberto Leite Ventura -1º andar

Corregedoria-Geral da Justiça
id: 3158424
Processo: 2018-024467
Assunto: PROVIMENTO PARA RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAP
ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LEONARDO MONÇORES VIEIRA
PARECER
Trata-se de requerimento perpetrado pela Associação dos Registradores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro – ARIRJ, por seu
Presidente Leonardo Monçores Vieira, no intuito de sugerir a edição de Provimento regulamentando a possibilidade de notificação de
edital por meio eletrônico, utilizando-se o sítio da referida entidade.
O edital em tela seria utilizado nas hipóteses de Usucapião Extrajudicial, inserido na Lei de Registros Públicos através da Lei nº
13.465/2017, bem como para intimação do devedor fiduciante, seu cessionário, seu representante legal ou procurador que se
encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, como previsto no parágrafo 4º, do artigo 26, da Lei nº 9.514/97.
A legislação processual já prevê a extensão das práticas eletrônicas dos atos processuais aos atos notariais e de registro, no que for
cabível, como se depreende da redação do artigo 193, parágrafo único, da Lei nº 13.105/2015 – Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados,
armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.
Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro.
Nesta esteira, foi inserido o Artigo 216-A, na Lei nº 6.015/73, que trata, em seu parágrafo 14, da possibilita do órgão jurisdicional
dispensar a publicação em jornais de grande circulação, autorizando-o a proceder à publicação por meio eletrônico, veja-se:
Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será
processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a
requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com:
(...)
§ 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em
meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação.
Seguindo a tendência atual, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através do Provimento CNJ nº 65/2017, que estabelece diretrizes
para o procedimento da Usucapião Extrajudicial nos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, menciona a possibilidade de se
publicar o edital por meio eletrônico, desde que regulamentado pelo Tribunal, como descrito:
Art. 11. Infrutíferas as notificações mencionadas neste provimento, estando o notificando em lugar incerto, não sabido ou
inacessível, o oficial de registro de imóveis certificará o ocorrido e promoverá a notificação por edital publicado, por duas vezes, em
jornal local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias cada um, interpretando o silêncio do notificando como concordância.
Parágrafo único. A notificação por edital poderá ser publicada em meio eletrônico, desde que o procedimento esteja
regulamentado pelo tribunal.
Não se pode olvidar que a segurança na utilização dos procedimentos informatizados vem se elevando exponencialmente em razão
dos avanços tecnológicos na área, representando maior celeridade e eficácia, atenuando sobremaneira o emprego de recursos
ambientais, pela necessidade de consumo de papel, quando utilizada a metodologia de publicação física de editais.

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008.
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Sobre o tema ora tratado, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ acordou, em decisão unânime no Procedimento de Controle
Administrativo nº 0005278-16.2017.2.00.0000, pela legalidade do Provimento nº 19/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Cataria - TJSC, que permitiu aos Oficiais de Protesto de Títulos realizar a intimação por edital eletrônico nos casos em que o
devedor seja desconhecido ou residente em lugar incerto ou ignorado.
Destaca o CNJ que, com a interpretação sistemática do artigo 15 com o artigo 41, da Lei nº 9492/97, o TJSC otimizou a prestação
do serviço, conferindo maior alcance à publicidade, cumprindo-se o princípio constitucional da eficiência ao permitir a publicação de
todos os editais de intimação em um único jornal eletrônico criado especificamente para tal finalidade.
Corroborando tal entendimento, e no intuito de atender o determinado no Provimento CNJ nº 65/2017, é necessário que o Estado do
Rio de Janeiro atenda o requerido pela ARIRJ e determine a publicação de Provimento para disciplinar a questão.
Em análise à sugestão de fls. 05/06, bem como pelo que pode representar de diligência e economia para todos os interessados no
procedimento, há que se adicionar à norma a questão envolvendo os eventuais interessados, proprietários, ocupantes e
confrontantes da área demarcada nos procedimentos de Regularização Fundiária.
À vista do exposto, sugiro que seja regulamentada a publicação do edital por meio eletrônico no sítio da Associação dos
Registradores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro – ARIRJ, conforme minuta de provimento acostada às fls. 11/13.
Encaminhem-se os presentes autos à superior consideração do Exmo. Desembargador Corregedor-Geral da Justiça.
São Sebastião do Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2018.
MARCIUS DA COSTA FERREIRA
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça
DECISÃO
Acolho o parecer da lavra do MM Juiz Auxiliar MARCIUS DA COSTA FERREIRA, adotando como razões de decidir os fundamentos
nele expostos, e, por conseguinte, determino a publicação de Provimento, conforme minuta acostada às fls. 11/13.
Publique-se.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.
Desembargador CLÁUDIO DE MELLO TAVARES
Corregedor-Geral da Justiça
PROVIMENTO CGJ nº 56/2018
O DESEMBARGADOR CLAUDIO DE MELLO TAVARES, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII do artigo 22 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado
do Rio de Janeiro (Lei nº 6956/2015):
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro desempenha a função de planejamento,
supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais dos Serviços Extrajudiciais;
CONSIDERANDO a necessidade de constante adequação e padronização de procedimentos a serem observados pelos Serviços
Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a segurança jurídica dos atos;
CONSIDERANDO o que prescreve o artigo 193 do Novo Código de Processo Civil Brasileiro sobre a Prática Eletrônica dos Atos
Processuais e, ainda, a determinação contida em seu parágrafo único de aplicação aos serviços notariais e registrais;
CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 216-A, §14 da Lei nº 6015/73 e artigo 11, parágrafo único, do Provimento CNJ nº
65/2017, acerca da publicação de editais em meio eletrônico no procedimento de usucapião extrajudicial;
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº
0005278-16.2017.2.00.0000, mantendo o Provimento nº 15/2015, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina,
que permitiu aos Serviços com atribuição para Protesto de Títulos e Documentos realizar a intimação por edital eletrônico;
CONSIDERANDO o decidido no processo administrativo nº 2018-024467;
Art. 1º. As intimações e notificações por edital a cargo dos Oficiais de Registro de Imóveis deverão ser publicadas por meio da
Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central de Registradores de Imóveis), que será
mantida pela Associação dos Registradores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro - ARIRJ.
§ 1º. Sem prejuízo da publicação eletrônica do edital, sendo de interesse do requerente, poderão as intimações e notificações de
que trata o caput serem realizadas pelos meios ordinários, às suas expensas;
§ 2º. Visando o incremento da publicidade do ato, poderão os editais publicados por meio da Central de Serviços Eletrônicos
Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central de Registradores de Imóveis) serem acessados através de outros sítios
eletrônicos de pesquisa, sem ônus ao requerente.
Art. 2º. Serão realizadas, na forma prevista no artigo 1º, dentre outras, as intimações e notificações por edital:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008.
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I. Do devedor fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador (artigo 26, §4º, da Lei nº 9514/97);
II. Dos proprietários ou ocupantes dos imóveis confrontantes ao imóvel objeto de procedimento extrajudicial de retificação (artigo
213, §3º, da Lei nº 6015/73);
III. Dos titulares de direitos averbados ou registrados nas matrículas do imóvel usucapiendo e dos imóveis confrontantes, ou de
seus ocupantes (artigo 216-A, §13, da Lei nº 6015/73);
IV. Dos eventuais terceiros interessados, nos procedimentos extrajudiciais de reconhecimento de usucapião (artigo 216-A, §13, da
Lei nº 6015/73);
V. Dos eventuais interessados, bem como proprietários, ocupantes e confrontantes da área demarcada nos procedimentos de
Regularização Fundiária, se estes não forem localizados nos endereços constantes do registro de imóveis ou naqueles fornecidos
pelo poder público para notificação (Lei nº 13.465/2017).
Art. 3º. Os Oficiais de Registro de Imóveis encaminharão os editais para publicações por meio de preenchimento de formulário
eletrônico disponível na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central de Registradores de
Imóveis), no sítio www.registroimobiliario.org.br.
Art. 4º. Fica autorizado o emprego da Central de Registro de Imóveis para divulgação de editais por meio eletrônico a partir da data
da publicação deste Provimento, sendo, entretanto, obrigatória a sua utilização por todos os Registradores Imobiliários do Estado do
Rio de Janeiro, a partir de 14 de janeiro de 2019.
Art. 5º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.
CLÁUDIO DE MELLO TAVARES
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro
id: 3158425
Processo: 2017-158126
Assunto: DISTRIBUIÇÃO DE ACERVO DA SERVENTIA ENTRE AS 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS
RESENDE CENTRAL DE DÍVIDA ATIVA
PROVIMENTO 58/2018
Processo: 2017-0158126
Assunto: Provimento referente à distribuição de feitos
CGJ – Núcleo dos Juízes Auxiliares
Provimento n.º 58/2018
Dispõe sobre a distribuição compensatória de feitos entre a 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Resende, no que tange aos feitos da
Dívida Ativa, e dá outras providências.
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII, do art. 22, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do estado
do Rio de Janeiro (LODJ);
Considerando que, por força da regra expressa no inciso X, do art. 22, da LODJ, incumbe ao Corregedor Geral da Justiça regular a
distribuição dos feitos judiciais na 1ª instância;
Considerando o resultado do processo administrativo 2017-0158126, em que se concluiu pelo desequilíbrio do acervo entre a 1ª e 2ª
Varas Cíveis, em desfavor da 2ª Vara Cível;
Considerando o estudo realizado pelo DEIGE, que opinou favoravelmente à compensação da distribuição, indicando o fator de
compensação na ordem de 5x1, pelo período de 03 (três) meses, na distribuição da 1ª Vara Cível;
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a compensação da distribuição, na proporção de 5x1, entre a 1ª e a 2ª Varas Cíveis da Comarca de Resende,
pelo período de 03 (três) meses, em relação aos feitos de competência da Dívida Ativa;
Art. 2º - Este Provimento entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.
Des. CLAUDIO DE MELLO TAVARES
Corregedor-Geral da Justiça

id: 3158426
Processo: 2018-068416
Assunto: ESTUDOS DE VIABILIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DO QR CODE NA IMPRESSÃO DE SELOS ELETRÔNICOS.
PROVIDÊNCIAS
CGJ DIVISÃO DE MONITORAMENTO EXTRAJUDICIAL
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008.

