
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Lei nº 11.419 de 19/12/06

ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
ATO Nº 139/2021-CGJ

 
Altera o Ato nº 075/2021-CGJ que regulamenta o Retorno Gradual às Atividades
Presenciais - REGAP no âmbito do 1º grau de jurisdição, observado o disposto nos atos
expedidos pela Presidência em face da Pandemia do COVID-19. Revoga o Ofício-
Circular nº 080/2020-CGJ.  
  

            A Corregedora-Geral da Justiça, no exercício da atribuição conferida pelo Art. 12 da Resolução nº 010/2020-P, nos termos da
decisão proferida no expediente SEI nº 8.2020.0010/000558-6, RESOLVE alterar o ATO nº 075/2021-CGJ, nos termos que seguem:

             

            Art. 1° O art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação: 

             

"Art.15 As perícias, entrevistas e avaliações serão presenciais, virtuais ou híbridas, na forma do art. 7º, IV, da
Resolução nº 010/2020-P."

             

            Art. 2° O art. 16 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos §§ 1º e 2º:

 
"Art. 16 Para a oitiva de criança ou de adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei nº
13.431/2017, que trata do depoimento especial, a audiência será presencial ou híbrida.
§ 1º É vedada a participação da criança e/ou do adolescente e do técnico entrevistador forense por meio virtual,
devendo ambos comparecerem presencialmente ao fórum para a realização da entrevista.
§ 2º Os demais participantes da audiência, magistrados, promotores, defensores e partes, poderão participar por
meio virtual."

             

            Art. 3º Este ato entra em vigor na data da sua publicação, ficando expressamente revogado o Ofício-Circular nº 080/2020-
CGJ.

             

            Porto Alegre, data registrada no sistema.

             

 

DES.ª VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK,
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA.

 

Documento assinado eletronicamente por Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Corregedora-Geral da Justiça, em
04/10/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PROVIMENTO Nº 036/2021 - CGJ

Processo nº 8.2021.0010/000492-6                                                                               
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ÁREA REGISTRAL
Agenda 2030 - ONS 16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

 

 

 

RI - Altera os parágrafos do artigo 437 da Consolidação Normativa Notarial e Registral.

 

 

 

            A Excelentíssima Senhora Desembargadora VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK, Corregedora-Geral da Justiça, no
uso de suas atribuições legais,

             

             

             

            CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o texto dos parágrafos do artigo 437 da Consolidação Normativa Notarial e
Registral, conferindo segurança aos Registradores de Imóveis na recepção e prática dos atos de títulos que não sejam contraditórios
àqueles que aguardam resposta das unidades judiciais; 

             

            CONSIDERANDO os termos da manifestação conjunta formulada pelas entidades da classe registral imobiliária, propondo
a readequação do texto normativo; e

             

            CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça orientar, fiscalizar e regulamentar os procedimentos nos
Serviços Notariais e de Registro,

             

             

            PROVÊ:

             

             

            Art. 1º - Os parágrafos 1º e 2º do artigo 437 da Consolidação Normativa Notarial e Registral passarão a viger com as seguintes
redações:

             

            Art. 437 - (...)

            § 1º – A cópia da nota de exigências encaminhada ao Juízo será disponibilizada à parte interessada quando solicitada.

            § 2º – O prazo do protocolo ficará suspenso até nova deliberação judicial, podendo ser recepcionado outro título não
contraditório. 

             

            Art. 2º - Este provimento entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua disponibilização no Diário da Justiça
Eletrônico.

 

PUBLIQUE-SE.

 

CUMPRA-SE.

 

Porto Alegre, data registrada no sistema.
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