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PROVIMENTO CORREGEDORIA Nº 022/2021

Alterar o art. 197 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais sobre o extravio
ou inutilização do papel de segurança utilizado para o apostilamento da Haia.
 

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
Desembargador VALDECI CASTELLAR CITON, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário fiscalizar os serviços de notas e registros
públicos, nos moldes do art. 236, §1° da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 37 da Lei 8.935/1994;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 16 do Provimento CNJ n. 62/2017, que dispõe sobre
a uniformização dos procedimentos para a aposição de apostila, no âmbito do Poder Judiciário, da Convenção
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5
de outubro de 1961 (Convenção da Apostila), alterado pelo Provimento CNJ n. 119/2021;

CONSIDERANDO o Despacho - CGJ 6654/2021 proferida no Processo SEI n. 0003000-
71.2021.8.22.8800,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º ALTERAR o artigo 197 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais que passa a vigorar com a

seguinte redação:
 

Art. 197. Em caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado
para o ato de aposição da apostila, as autoridades apostilantes deverão fazer
inserir a informação diretamente no sistema eletrônico de apostilamento,
dispensada a comunicação à Corregedoria Geral da Justiça.
Parágrafo único. Em caso de inutilização do papel de segurança, a autoridade
apostilante deverá destruí-lo mediante incineração ou procedimento semelhante,
registrando o incidente na forma do caput.
 

Art. 2° Este Provimento entra em vigor na data da publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por VALDECI CASTELLAR CITON, Corregedor (a) Geral da
Justiça, em 22/09/2021, às 12:48 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei,
informando o código verificador 2394332 e o código CRC C8876529.
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