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OFÍCIO-CIRCULAR Nº 82/2018-CGJ

Processo SEI 8.2018.0010/000670-7

ORIENTA OS ESCRIVÃES QUANTO À NECESSIDADE DE
OBSERVAR A CORRETA MENÇÃO DO BENEFÍCIO DA 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS DOCUMENTOS
EXPEDIDOS PELOS CARTÓRIOS JUDICIAIS 
DESTINADOS ÀS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.

Senhor(a) Escrivão(ã):

CONSIDERANDO que aportou nesta Corregedoria-Geral de Justiça notícia 
acerca de equívocos na expedição de documentos endereçados pelos cartórios judiciais às 
serventias extrajudiciais no que tange à referência da concessão da gratuidade da justiça;

CONSIDERANDO os prejuízos que a informação de concessão de AJG no 
corpo de documento endereçado às serventias extrajudiciais pode causar ao Fundo Notarial e 
Registral (FUNORE);

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 024/2017-CGJ que 
regulamentou os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita no âmbito das
serventias extrajudiciais e atualiza a terminologia utilizada no regramento administrativo acerca da 
averbação da penhora e alterou os artigos 11, 74-A, 387, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 415 e 775 
da Consolidação Normativa Notarial e Registral – CNNR, bem como os artigos 455-A, 455-B, 455-
C, 455-D e 455-E da Consolidação Normativa Judicial – CNJ, em face do disposto na Lei nº 13.105 
de 16.03.2015 (Novo Código de Processo Civil);

CONSIDERANDO que para verificação do direito do interessado à 
isenção basta aos notários e registradores a verificação da existência, no título judicial, de menção à
condição de beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita – AJG;

CONSIDERANDO que a anotação do benefício da assistência judiciária 
gratuita, sua concessão ou revogação poderá ser feita pelos servidores da vara responsável pelo
processo, conforme orientações contidas nos quadros murais 190 e 191 do Sistema Themis1G;

ORIENTO Vossa Senhoria a observar a correta menção do benefício da 
gratuidade da justiça nos documentos destinados às serventias extrajudiciais, lançando a referência
AJG apenas naqueles em que efetivamente tiver sido concedido o benefício à parte.

Atenciosas saudações.

Des.ª Denise Oliveira Cezar,
Corregedora-Geral da Justiça.
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Documento assinado eletronicamente por Denise Oliveira Cezar, Corregedora-Geral da 
Justiça, em 22/08/2018, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0552549 e o código CRC BCDF1ACB.
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