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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Em cumprimento ao art. 40, da Lei Complementar Estadual nº 

221/2010 – Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Acre –, aos nove dias 

do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 08h:30min, na cidade de Rio Branco, Estado 

do Acre, compareceram às dependências do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 

Rio Branco, situado à Avenida Ceará, nº 3.586, a Excelentíssima Sra. Desembargadora 

Regina Ferrari, Corregedora Geral da Justiça, o Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. Leandro 

Leri Gross, e os respectivos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e, perante o 

Sr. Fabiano Pereira da Silva, delegatário, juntamente com os funcionários da Serventia, 

instalaram-se as atividades da Correição Ordinária designada pela Portaria nº. 04/2015-

COGER, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5.340, veiculado no dia 11.02.2015, à 

página 107.  

Iniciados os trabalhos, foram examinados, por amostragem, os livros, 

autos e papéis da Serventia, bem como o atendimento prestado ao público e os procedimentos 

de utilização do selo digital e aplicativo cartorário.   

Foram ainda colhidos os depoimentos de cidadãos que compareceram 

ao Cartório para atermar suas reclamações e elogios, tudo nos termos adiante expostos. 
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXTRAJUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO 

BRANCO 

 

DELEGATÁRIO : Fabiano Pereira da Silva 

ENDEREÇO: AVENIDA CEARÁ, Nº 3586 

e-mail: cartório@segundori.com.br 

CNPJ: 192269970001-20 

Data da Instalação: 05.11.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria Geral da Justiça 
 

 4

DADOS ANALÍTICOS 

 

QUADRO DE PESSOAL 

 

A serventia está provida pelo Delegatário, o Sr. Fabiano Pereira da Silva, e 

possui 28 (vinte e oito) funcionários, conforme segue abaixo: 

 

Funcionários Data da Admissão Função Grau de 
Instrução 

Zildene Peixoto Lima 05/11/2013 Escrevente 
Ensino Médio 

Completo 

Nelson Pereira da Silva 05/11/2013 
Escrevente 
Registrador 

Pós Graduado 

Ricardo Lima 
Albuquerque 

04/11/2013 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 
Maura Murielle do 

Nascimento Mesquita 
07/11/2013 Escrevente 

Ensino Médio 
Completo 

Ana Carolina de Araújo 
Russo Rodrigues 

11/11/2013 Escrevente 
Ensino Médio 

Completo 
Gilson Fernando Carneiro 

Lameira Junior 
23/01/2014 Auxiliar de Cartório 

Ensino Médio 
Completo 

Fernanda Santos Soares 01/04/2014 Escrevente 
Superior 
Completo 

Felipe Martini Belchior 08/04/2014 Escrevente Pós Graduado 
Ketlen Cristinny Santos de 

Oliveira 
26/05/2014 Auxiliar de Cartório 

Ensino Médio 
Completo 

Hellen Kessem Farias de 
Araújo 

26/05/2014 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 
Incompleto 

Viviane Xavier Gomes de 
Matos 

09/06/2014 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 
Olissandro Fernandes 

Amaral 
13/06/2014 Auxiliar de Cartório 

Ensino Médio 
Completo 

Alessandra de Oliveira 
Dutra 

25/08/2014 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 
Janayna Ximendes de 

Albuquerque 
12/09/2014 Auxiliar de Cartório 

Ensino Médio 
Completo 

Carlos Lopes do Pardo 
Júnior 

29/09/2014 Escrevente 
Superior 
Completo 

Cristiane Moreira 
Sampaio da Silva 

14/10/2014 Auxiliar de Cartório 
Superior 

Incompleto 
Said Arthur Oliveira 
Abrahim Almeida 

14/10/2014 Auxiliar de Cartório 
Superior 

Incompleto 

Vivian Andrade e Silva 07/11/2014 Auxiliar de Cartório 
Superior 
Completo 
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Fernanda do Nascimento 
Albuquerque 

19/11/2014 Auxiliar de Cartório 
Superior 
Completo 

Karina de Lima Carvalho 19/11/2014 Auxiliar de Cartório 
Superior 

Incompleto 

Jonatas Gomes de Souza 19/11/2014 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 

Eduardo de Lima Araújo 10/12/2014 Auxiliar de Cartório 
Superior 
Completo 

Leonardo do Nascimento 
Nery 

10/12/2014 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 

Jeovana de Oliveia Nunes 30/12/2014 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 
Kayure de Sousa 

Albuquerque 
30/12/2014 Auxiliar de Cartório 

Superior 
Incompleto 

Gabriela Guerreiro Feitosa 06/01/2015 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 
Bruna Larissa Brasileiro 

da Silva 
03/02/2015 Auxiliar de Cartório 

Ensino Médio 
Completo 

Davi Luiz de Aquino 
Gomes 

03/02/2015 Auxiliar de Cartório 
Ensino Médio 

Completo 
 

No tocante à regularidade dos encargos trabalhistas, foram verificadas as 

guias de recolhimento de todos os funcionários, bem como conferidos o livro de funcionários 

e os respectivos comprovantes de rendimentos mensais. 

Com relação ao depósito do FGTS, foi confirmado que o Cartório está 

efetuando mensalmente os recolhimentos, encontrando-se os comprovantes devidamente 

arquivados na pasta fornecida pelo Cartório. 

No tocante aos recolhimentos previdenciários, não foram encontrados 

dentro da pasta de arquivo das guias trabalhistas os comprovantes de depósito do INSS 

referente aos meses de setembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015, sendo que os demais 

meses analisados na correição encontravam-se todos em perfeita ordem (ver item específico). 

 

ESPAÇO FÍSICO 
 

A serventia funciona em prédio alugado, em local de fácil acesso ao público 

e com boas acomodações. 

O trabalho na serventia é desenvolvido em salas específicas, destinadas ao 

atendimento ao público, ao registro de matrículas, à lavratura de certidões e ao arquivo de 

livros e documentos que compõem o acervo (vide informações - Anexo II).  



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria Geral da Justiça 
 

 6

O ambiente encontra-se dividido de seguinte forma: o térreo contempla a 

recepção e atendimento ao público, uma sala destinada aos serviços de registro de 

loteamentos e condomínios, copa e banheiros; o piso superior é destinado ao arquivo dos 

livros, confecção dos registros, averbações e certidões e à sala do Delegatário.  

Constatou-se a presença de extintores de incêndio.  

A Serventia é dotada de sistema de segurança eletrônica, com alarme e 

câmeras, e de segurança privada armada. 

Apesar de ser utilizado o sistema de distribuição de senhas numeradas para 

atendimento aos usuários, com um guichê de atendimento preferencial, de acordo com o Art. 

4º da Lei Federal 8.935/94, o horário apresentado nas senhas era o de Brasília, encontrando-se 

divergente do horário local. Tal equívoco foi informado ao servidor responsável, tendo sido 

resolvido o problema. 

Ressalte-se a falta de estacionamento para os usuários dos serviços 

cartorários compatível com a demanda, fato a merecer atenção do Delegatário a tomada de 

providências com a maior brevidade. 

 

MOBILIÁRIO 
 

O mobiliário presente nas dependências do cartório é de boa qualidade e 

atende satisfatoriamente às necessidades do serviço, contando com computadores, 

impressoras, scanner, mesas, cadeiras, armários e arquivos em quantitativo suficiente para 

acomodar as fichas, livros e documentos da serventia (vide Anexo I). 

Há ainda quantidade suficiente de cadeiras na sala de espera, conforme 

demonstrou a análise da demanda nos dias em que transcorreu a correição.  

                       
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

O atendimento ao público é realizado das 08:00 às 15:00 horas. Após esse 

horário, o Cartório permanece com as funções internas até as 18:00 h (Anexo I). 
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TABELA DE EMOLUMENTOS 
 

A tabela atualizada estava fixada no painel de avisos do cartório, em local 

visível ao público e de fácil acesso e manuseio, conforme determina o artigo 810 do 

Provimento COGER nº. 02/2013 (vide fotos - Anexo II). 

 

RELATÓRIOS DE ATOS PRATICADOS 
 

Foram inspecionados todos os mapas estatísticos, que se encontram 

regulares e devidamente arquivados em pasta própria na Serventia.   

A Serventia está recolhendo os valores destinados ao Fundo de 

Compensação – FECOM e ao Fundo Especial do Poder Judiciário.  

No ato da correição foram conferidos, por amostragem, os valores dos 

emolumentos recolhidos nos processos (protocolo) objeto de registro/averbação, constatando-

se a regularidade dos recolhimentos dos respectivos atos registrais inspecionados. 

 

SISTEMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ 
 

A serventia está cadastrada no sistema Justiça Aberta do Conselho 

Nacional de Justiça sob o nº 000778 (identificação única).  

Durante a correição verificou-se a regularidade das informações relativas à 

Serventia cadastradas no sistema, na forma requisitada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
 

1. LIVRO “1” - PROTOCOLO: 

 

Foram apresentados os livros de protocolo em folhas soltas, a partir da 

última correição, realizada em 24 de setembro de 2014, sobre os quais fizemos as seguintes 

observações: 

 

Livro Observações 
1-A 

 
Iniciado em 24.09.2014. Encerrado em 12.02.2015. Objeto de Correição a partir da 

folha 3. Contém 300 (trezentas) folhas. Livro sem encadernação. 
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1-B 
(em uso) 

Iniciado em 12.02.2015. Contém até a presente data 20 (vinte) folhas. Em ordem. 

 

2. LIVRO “2” - REGISTRO GERAL: 

 

Desde a instalação da Serventia as matrículas são abertas em sistema 

informatizado, com a utilização de sistema informatizado desenvolvido pela empresa 

ESCRIBA, havendo, até a presente data, 4.247 (quatro mil, duzentas e quarenta e sete) 

matrículas, as quais são impressas em fichas, acondicionadas em sacos plásticos e arquivadas 

em pastas A-Z. 

 

3. LIVRO “3” – REGISTRO AUXILIAR: 

 

Desde a instalação da Serventia, as matrículas são abertas em sistema 

informatizado, desenvolvido pela empresa Escriba, havendo, até a presente data, 368 

(trezentas e sessenta e oito) matrículas, as quais são impressas em fichas, acondicionadas em 

sacos plásticos e arquivadas em pastas A-Z. 

 

4. LIVRO “4” – INDICADOR REAL: 

 

Desde a privatização do Ofício de Registro de Imóveis, o livro de Indicador 

Real é realizado em sistema informatizado, que permite a busca de imóveis pelo endereço, 

cidade, indicação fiscal, lote, quadra, localização, número, bloco e complemento, contendo 

até a presente data 4.251 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um) imóveis já cadastrados. 

O backup do sistema é realizado diariamente em um HD externo, e também 

pela empresa Escriba. 

 

5. LIVRO “5” – INDICADOR PESSOAL: 

 

Desde a privatização do Ofício de Registro de Imóveis, o Indicador Pessoal 

é realizado em sistema informatizado (Escriba), que permite a busca de proprietário pelo 

código, parte, sequência, CPF, CNPJ, RG, endereço e número, contendo até a presente data 

5.026 (cinco mil e vinte e seis) pessoas cadastradas. 
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O backup do sistema é realizado diariamente em um HD externo, e também 

pela empresa Escriba. 

 

6. LIVRO DE REGISTRO DE TERRAS RURAIS ADQUIRIDAS PO R 

ESTRANGEIROS 

 

O Indicador Pessoal é realizado em sistema informatizado (ESCRIBA), que 

contempla as informações sobre o proprietário, matrícula e área do imóvel. 

Até o período da correição o sistema apresentava apenas uma única 

matrícula.  

O backup do sistema é realizado diariamente em um HD externo, e também 

pela empresa Escriba. 

 

7. LIVRO DE REGISTRO DE COMUNICAÇÕES RELATIVAS A DI RETORES E 

EX-ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE EM REGIME DE INTERV ENÇÃO OU 

DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 6.024, de 13.03 .74):  

 

Os pedidos de indisponibilidade de bens são inseridos no sistema eletrônico 

e arquivados na serventia. Em caso de existência de bens, são realizadas as averbações à 

margem das respectivas matrículas, comunicando-se ao requerente. 

Conforme o Provimento COGER nº. 01/2014 e o Acordo de Cooperação 

Técnica nº 18/2014, celebrado entre este Tribunal de Justiça e a Associação dos Registradores 

do Estado de São Paulo (ARISP), confirmou-se estar a Serventia interligada ao sistema da 

ARISP. 

 

8. DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM OS ATOS REGISTRAIS 

 

A sistemática de verificação adotada foi a amostragem aleatória, analisando-

se detalhadamente os documentos que instruíram os atos registrais, conforme as informações 

que seguem: 
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Ordem Protocolo Ato Observação 
1 4662 Escritura Pública de compra e Venda Em ordem 

2 4858 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

3 4880 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
4 5015 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
5 5042 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
6 5113 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

7 5124 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

8 5288 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

9 5508 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

10 5533 Cancelamento de hipoteca Em ordem 
11 5558 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

12 5159 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

 5297 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
13 5653 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

14 5731 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

15 5367 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
16 5419 Título Definitivo Em ordem 

17 5440 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

18 5527 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

19 5555 Averbação do RG Em ordem 
20 5563 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
21 5573 Edificação Em ordem 
22 5617 Averbação do RG Em ordem 
23 5711 Escritura Pública de Doação Em ordem 
24 5833 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
25 5845 Título Definitivo Em ordem 

26 5885 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

27 5909 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
28 5940 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
29 5942 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
30 5948 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

31 5978 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

32 5992 Título Definitivo Em ordem 
33 5995 Instrumento Particular de Compra e Venda com Em ordem 
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Alienação Fiduciária 

34 6007 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

35 6030 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

36 6031 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

37 6233 Título definitivo Em ordem 
38 6313 Título Definitivo Em ordem 
40 6373 Título Definitivo Em ordem 
41 6428 Título Definitivo Em ordem 
42 6572 Arrematação Em ordem 
43 6605 Termo de Cessão de Direitos Em ordem 
44 6621 Instrumento Particular de Compra e Venda Em ordem 
45 6717 Cédula de Crédito Rural Pignoratícia / Penhor Em ordem 
46 6771 Cédula de Crédito Rural Pignoratícia / Penhor Em ordem 
47 6811 Escritura |Pública de Compra e Venda Em ordem 
48 6838 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
49 7619 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

50 7767 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

51 7780 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

52 7813 Instrumento de partilha Em ordem 
53 7934 Cancelamento de hipoteca Em ordem 

54 7956 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

55 8.000 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

56 8018 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

57 8060 Edificação Em ordem 
58 8067 Escritura pública de compra e venda Em ordem 
59 8078 Cédula de Crédito Rural Em ordem 
60 10.499 Escritura Pública de Compra e venda Em ordem 
61 10.509 Cédula de Crédito Rural Em ordem 
62 10.539 Compra e Venda com Alienação Fiduciária Em ordem 
63 10.541 Edificação Em ordem 
64 10.555 Edificação Em ordem 
65 10.590 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

66 10.592 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

67 10.602 Edificação Em ordem 
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68 10.609 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
69 10.610 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

70 10.615 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

71 10.618 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

72 10.623 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

73 10.624 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

74 10.639 Abertura de Matrícula Em ordem 
75 10.656 Título de Domínio Em ordem 

76 10.658 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

77 10.659 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

78 10.668 Averbação de RG Em ordem 
79 10.680 Título Definitivo Em ordem 
80 10.705 Título Definitivo Em ordem 
81 10.743 Título Definitivo Em ordem 
82 10.796 Título Definitivo Em ordem 
83 10.822 Título Definitivo Em ordem 
84 10.850 Título Definitivo Em ordem 
85 10.876 Título Definitivo Em ordem 
86 10.977 Título Definitivo Em ordem 
87 11.005 Título Definitivo Em ordem 
88 11.030 Título Definitivo Em ordem 
89 11.058 Título Definitivo Em ordem 
90 11.083 Título Definitivo Em ordem 

91 11.131 Edificação 
Faltando 

apresentação do 
Termo de Habite-se 

92 11.137 Edificação 

Não apresentou 
Habite-se. Sem 

menção na 
matrícula que a 

averbação é feita 
sem apresentação 

do habite-se 
93 11.159 Edificação Em ordem 

94 11.175 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

95 11.184 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

96 11.187 Escritura de Compra e Venda Em ordem 
97 11.199 Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária Em ordem 
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98 11.204 Título Definitivo Em ordem 
99 11.212 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
100 11.222 Edificação (Com Habite-se) Em ordem 
101 11.228 Título Definitivo Em ordem 

102 11.237 
Contrato Particular de Compra e Venda/Cédula 

de Crédito 
Em ordem 

103 11.266 Título Definitivo Em ordem 
104 11.283 Compra e Venda com Alienação Fiduciária Em ordem 

105 11.287 
Contrato particular de Compra e Venda/Cédula 

de Crédito 
Em ordem 

106 11.293 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
107 11.298 Título Definitivo Em ordem 
108 11.304 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

109 11.309 Edificação 

Não apresentou 
Habite-se. Sem 

menção na 
matrícula que a 

averbação é feita 
sem apresentação 

do habite-se 
110 11.318 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
111 11.323 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
112 11.332 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
113 11.335 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

114 11.388 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

115 11.399 
Contrato Particular de Compra e Venda/Cédula 

de Crédito 
Em ordem 

116 11.407 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

117 11.413 
Contrato Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

118 11.424 Cédula de Crédito Bancário Em ordem 
119 11.428 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

120 11.466 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

121 11.490 Edificação Em ordem 

122 11.501 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

123 11.514 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
124 11.526 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
125 11.530 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

126 11.548 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Em ordem 

127 11.611 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Em ordem 
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Imobiliária 

128 11.620 
Contrato particular de Compra e Venda/Cédula 

de Crédito 
Em ordem 

129 11.639 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

130 11.644 Edificação Em ordem 

131 11.700 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

132 11.750 Edificação Em ordem 

133 11.765 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

134 11.810 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
135 11.828 Título Definitivo Em ordem 
136 11.867 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
137 11.588 Edificação Em ordem 

138 11.895 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

139 11.909 Escritura Pública de Compra e venda Em ordem 

140 11.919 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

141 11.923 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito 
Imobiliária 

Em ordem 

142 11.944 Formal de Partilha Em ordem 
143 11.945 Compra e venda Em ordem 
144 11.991 Compra e venda / Alienação Em ordem 
145 12.026 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

146 12.031 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

147 12.053 Edificação Em ordem 

148 12.054 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

149 12.062 Título Definitivo Em ordem 

150 12.084 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

151 12.123 Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária Em ordem 
152 12.238 Edificação Em ordem 

153 12.272 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

154 12.284 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

155 12.292 Edificação Em ordem 

156 12.306 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 
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157 12.314 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

158 12.373 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

159 12.413 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
160 12.469 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
161 12.479 Edificação Em ordem 
162 12.509 Identidade Em ordem 
163 12.512 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 
164 12.517 Edificação Em ordem 

165 12.529 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

166 12.544 Edificação Em ordem 
167 12.568 Divórcio Em ordem 
168 12.600 Cancelamento de Alienação Em ordem 

169 12.624 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

170 12.644 Edificação Em ordem 
171 12.646 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

172 12.711 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

173 12.720 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
174 12.725 Título de Domínio Em ordem 

175 12.744 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

176 12.767 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

177 12.822 Averbação de Construção Em ordem 

178 12.827 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

179 12.834 Edificação Em ordem 

180 12.841 
Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Alienação Fiduciária 
Em ordem 

181 12.853 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 
182 12.870 Título Definitivo Em ordem 
183 13.265 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

 

Com relação aos protocolos analisados, apresentam situação satisfatória 

quanto à regularidade, situação expressa na coluna OBSERVAÇÃO. 

Constatou-se, entretanto, a exigência de reconhecimento de firma em todos 

os requerimentos, que deve ser dispensado naqueles assinados pela parte no próprio Cartório. 
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9. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Conforme normatização de regência, os responsáveis por Ofícios de Notas, 

de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos são obrigados a comunicar à Receita 

Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados 

em suas serventias que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis realizada por pessoa 

física ou jurídica, independentemente do valor. 

A esse respeito, verificou-se a realização das remessas referentes aos 

registros realizados no período de Setembro/2014 a Janeiro/2015. 

O critério adotado pela equipe da correição foi a amostragem, sendo levados 

em consideração para a escolha da amostra de dados os registros que apresentavam valores 

mais expressivos no decorrer do mês analisado, restando as informações que seguem: 

 

Setembro/2014 
Protocolo Matrícula Observação 

4423 2.409 Em ordem 
3844 2514 Em ordem 
4740 2429 Em ordem 
4818 2470 Em ordem 
4734 2398 Em ordem 
4858 2152 Em ordem 
5159 1563 Em ordem 
5042 771 Em ordem 
5015 2361 Em ordem 
5113 2519 Em ordem 
5124 1221 Em ordem 
4700 2431 Em ordem 

 

Outubro/2014 
Protocolo Matrícula Observação 

4664 2586 Em ordem 
5982 2264 Em ordem 
5711 2403 Em ordem 
3049 166 Em ordem 
5653 2623 Em ordem 
4662 2587 Em ordem 
1548 2820 Em ordem 

   

 
Novembro/2014 

Protocolo Matrícula Observação 
5168 2903 Em ordem 
7770 2945 Em ordem 
6609 2936 Em ordem 
4476 2926 Em ordem 
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4646 2894 Em ordem 
7619 2830 Em ordem 
5885 1789 Em ordem 
6012 1114 Em ordem 
5996 2855 Em ordem 

 
Dezembro/2014 

Protocolo Matrícula Observação 
10.662 2330 Em ordem 
11.401 1800 Em ordem 
11.867 3922 Em ordem 
11.388 1800 Em ordem 
11.365 3899 Em ordem 
10499 2583 Em ordem 
6838 3153 Em ordem 
6621 3028 Em ordem 
4880 3889 Em ordem 
8006 3027 Em ordem 

10.595 3910 Em ordem 

 
Janeiro/2015 

Protocolo Matrícula Observação 
11.923 996 Em ordem 
11.810 1796 Em ordem 

 

10. GUIAS DE PAGAMENTO 

 

As guias de pagamento referentes às certidões são arquivadas em caixa 

arquivo, separadas mês a mês.  

Quanto aos demais atos, são arquivados junto aos documentos que foram 

objeto de registro/averbação, de acordo com o número de protocolo estando todos em ordem. 

 

11. SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE 

 

As gratuidades são concedidas apenas aos órgãos públicos, conforme 

determina a Lei 1.805/2006, artigo 6º e seguintes. 

 

12. COMUNICAÇÕES DIVERSAS 

 

As comunicações trimestrais de imóveis adquiridos por estrangeiros foram 

informadas até o 3º trimestre do ano pretérito, e encontram-se em ordem. 
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As comunicações relativas aos atos de registro e averbação nas matrículas 

de imóveis rurais não estão sendo encaminhadas mensalmente ao Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, e se encontram em ordem, conforme predizem o artigo 4º, do 

Decreto nº. 4.449/02, e o artigo 7º, da Lei nº. 10.267/01. 

 

13. OBSERVAÇÕES 

 

A análise do Livro de Protocolo demonstra que o lançamento é realizado 

pelo nome do apresentante, quando deveria ser realizado pelo nome da parte interessada, 

citada no documento a ser registrado/averbado. 

 Verificou-se que os documentos recepcionados para registro/averbação 

recebem um número de protocolo, sendo posteriormente lançada no Livro 1 – Protocolo uma 

entrada para cada ato praticado, constando, porém, no processo, o número do protocolo 

inicial. Tal prática causou retardo na entrega dos processos para correição, devido à 

multiplicidade de prenotações e atos praticados. 

A partir de janeiro do corrente ano, todos os documentos que subsidiaram os 

registros/averbações foram digitalizados, totalizando 327 (trezentas e vinte e sete) matrículas 

até a presente data. Também estão sendo digitalizados todos os documentos de atos praticados 

desde a instalação da Serventia, segundo a ordem crescente de protocolo.  

Todos os documentos já digitalizados passam pela fragmentadora de papel, 

sendo os resíduos destinados para reciclagem, mediante Termo de Destinação de Resíduos 

Sólidos, sendo confirmada a destinação por meio das declarações de recebimento emitidas 

pela Secretaria Municipal de Serviços – SEMSUR. 

 

FISCALIZAÇÃO DOS SELOS, REMESSA DE DADOS E 
EMOLUMENTOS 

 

A Serventia correicionada utiliza o aplicativo cartorário Escriba Register 

3.84, release 5, banco de dados em SQL, com o módulo E-CASH (caixa), e pratica todos os 

atos previstos nas tabelas de emolumentos 1 (1-A a 1-I e 6-G) 
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Foram detectadas algumas divergências com relação ao sistema, e estas 

divergências influenciam na maneira de prestar contas dos fundos de fiscalização e dos atos 

praticados pela Serventia ao TJAC. 

Quando utilizado um dos selos de AVERBAÇÃO da tabela 1-E, ao se fazer 

a consulta do selo no portal SELOACRE, o tipo de registro é informado como 

AVERBAÇÃO-RI, conforme se verifica a seguir: 
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Na materialização do selo e nos relatórios de utilização de selos,                           

o tipo de selo é informado como REGISTRO DE IMÓVEL, conforme se verifica nos 

relatórios: 

 

 

 

 

 

Ao se extrair relatórios preparatórios para a correição, constatou-se que a 

Serventia possuía 07 (sete) lotes de selos baixados, seis dos quais ainda em aberto ante a 
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ausência de envio de alguns selos dos respectivos lotes. Ressalte-se que o não fechamento dos 

lotes implica em bloqueio de novo pedido de selos pelo portal, que admite a liberação com até 

04 lotes em aberto. 

 

Lote atualmente em uso: 

 
 

Na semana que antecedeu a correição, a Serventia encaminhou, por correio 

eletrônico, consulta sobre os procedimentos a serem adotados em relação aos selos constantes 

como livres não transmitidos: 
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Como a consulta não foi respondida, a Serventia entrou em contato com a 

ESCRIBA, a qual constatou que os lotes em aberto referiam-se a selos já utilizados e não 

enviados, orientando que se fizesse novo envio ao portal E-Selo dos selos remanescentes 

utilizados. 

Durante a correição verificou-se a prática de atos após o envio diário do 

arquivo de baixa dos selos utilizados, gerando assim os selos pendentes de envio comunicados 

no dia 06/03/2015. Em razão disso, o Cartório efetuou recolhimentos complementares 

referentes aos meses de junho de 2014 a fevereiro de 2015, totalizando FECOM = R$ 

4.761,23 e Fundo Especial do Poder Judiciário = R$ 9.526,36. 

Agindo em desacordo com o Art. 14 do Provimento COGER nº 03/2013, a 

Serventia não vem enviando os arquivos de retorno no prazo de um dia útil após a aplicação.  

Segue o resumo dos arquivos enviados no exercício de 2015: 
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Com relação ao recolhimento dos fundos junto ao Tribunal de Justiça, a 

Serventia recolhe mensalmente os fundos de fiscalização e compensação, porém, fora do 

prazo do Art. 20 da Lei nº 1.805/06:  

 

 

O Cartório tem emitido selos com valores discrepantes das tabelas 

disponibilizadas no portal e no DJE, a exemplo do selo AB986914: 
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O valor correto ao usuário final é de R$ 700,35 (setecentos reais e trinta e 

cinco centavos), conforme a tabela 1-E-h utilizada, publicada à fl. 33 do DJE nº 5.314, de 

05/01/2015. 

Colha-se o caso de outro selo, de nº. AB968513-38: 
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O valor correto ao usuário final é R$ 1.867,30, o valor dos emolumentos 

correto é R$ 1.587,21. O valor devido ao FECOM deveria ser R$ 93,37, conforme a tabela 1-

A-i. 

 

INSS 

 

Com relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao 

INSS pelo Cartório, constatou-se a seguinte situação: 
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Período Data do Recolhimento 

Setembro – 2014 Não identificado o pagamento 

Outubro – 2014 13/11/2014 

Novembro – 2014 12/12/2014 

Dezembro – 2014 12/01/2015 

Janeiro – 2015 Não identificado o pagamento 

Fevereiro – 2015 Não identificado o pagamento 

 

Portanto, é necessário que o Cartório apresente os comprovantes de 

recolhimento dos períodos acima, pois nas pastas respectivas não foram localizados. 

 

LIVROS DE REGISTRO CONTÁBIL 

 

A unidade possui o Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da 

Despesa para registro diário das entradas e saídas, nos moldes definidos pela Corregedoria 

Geral da Justiça, e em conformidade ao Art. 1º do Provimento CNJ nº 34/2013. 

A unidade possui o Livro de Controle de Depósito Prévio para registro dos 

serviços que admitem esse tipo de depósito, conforme o disposto no art. 2º do Provimento 

CNJ nº 34/2013. 

Da análise aos registros contábeis colacionados alhures, nota-se uma 

diferença significativa entre os valores apresentados pelo aplicativo cartorário, os constantes 

no livro diário apresentado pelo Cartório e os do relatório apresentado pelo Portal E-Selo, fato 

a ensejar justificativa do Registrador. 

O Delegatário tem efetuado os depósitos destinados ao FECOM e ao Fundo 

Especial do Poder Judiciário utilizando como parâmetro os valores apresentados pelo portal 

E-Selo, resultando em diferença nos aludidos recolhimentos quando comparados aos valores 

consignados no livro de registro apresentado. 
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LIVRO CAIXA 

 
 

A escrituração do livro caixa deve seguir os critérios e procedimentos 

adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais. O mesmo 

cuidado deve ser dispensado à guarda e manutenção da documentação e de arquivos 

contábeis. 

Importante ressaltar que a escrituração contábil deve ser realizada com 

observância aos Princípios de Contabilidade presentes na RESOLUÇÃO CFC N.º 

1.330/2011. 

Assim sendo, o nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar 

alinhado às necessidades de informação de seus usuários. O detalhamento dos registros 

contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos 

requisitos de informação a ela aplicáveis, e, exceto nos casos em que uma autoridade 

reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. 

Foram analisados os livros diários auxiliares da receita e despesa: 

 

Livro Número Abertura Encerramento 

Nº 0-2 29 de agosto de 2014 24 de janeiro de 2015 

- 26 de janeiro de 2015 Ainda não encerrado 

 

No decorrer da correição percebemos que o livro caixa apresentava a 

seguinte situação: 

 

MÊS DE 

REFERÊNCIA 

RECEITA DESPESA SALDO DO 

MÊS 

SETEMBRO 2014 378.637,79 403.286,40 - 24.648,61 

OUTUBRO 2014 263.192,36 395.213,22 - 132.020,86 

NOVEMBRO 2014 343.084,08 404.706,77 - 61.622,69 

DEZEMBRO 2014 696.187,12 530.326,87 165.860,25 

JANEIRO 2015 416.422,88 407.277,80 9.145,08 

FEVEREIRO 2015 228.803,08 398.262,71 - 169.459,63 
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A análise dos dados colacionados demonstra que o saldo mensal tem 

repetidamente apresentado valores negativos. O motivo dessa incongruência é que os valores 

saídos do caixa para depósito na conta bancária da Serventia são escriturados como 

DESPESA. 

Conforme informações da responsável pelo sistema E-CASH, não existe 

outra forma para dar saída a estes valores, motivo pelo qual se faz necessária a devida 

alteração na escrituração para que estes valores sejam tratados de outra forma, que não gere a 

falsa informação de débito ao final do mês, tudo dentro do que determina a Resolução CFC 

N.º 1.330/2011. 

Outro ponto a ser destacado com relação ao livro caixa diz respeito à 

dedução de que trata o art. 14 da Lei Estadual nº. 1.805/2006, verbis: 

 
Art. 14 Não sendo possível a realização do ato requerido ou dele desistir 
o requerente ou apresentante, uma vez prenotado, será restituído o valor 
dos emolumentos pagos, com a dedução de um quarto de seu valor, 
correspondente à prenotação e às buscas. (Grifo Nosso) 

 

Utilizando o sistema Cartorário não foi possível visualizar essa dedução, 

fato que merece atenção e correção imediata por parte do 2º Registro de Imóveis, para que o 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre possa tomar conhecimento dos valores cobrados a 

título de prenotação e buscas, porquanto tais quantias repercutem na contribuição para os 

Fundos (FECOM e Fundo Especial do Poder Judiciário).  

 

DOS RECOLHIMENTOS  

 

Segundo as informações levantadas nos arquivos da GEFEX, o 2º Registro 

de Imóveis tem efetuado os seguintes depósitos mensais junto ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre, mais especificamente no Fundo de Compensação - FECOM e no Fundo 

Especial do Poder Judiciário: 

 

RELATÓRIO ENVIADO À COGER 
 

F E V E R E I R O - 2 0 1 5 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

217.115,59 12.774,67 25.549,57 255.439,83 
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J A N E I R O - 2 0 1 5 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

355.126,57 20.898,93 41.798,60 417.824,10 

D E Z E M B R O - 2 0 1 4 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

463.927,34 27.309,50 54.611,98 545.848,82 
N O V E M B R O - 2 0 1 4 

  FECOM FUNFIS TOTAL 

456.366,08 26.865,70 53.731,03 556.362,26 
O U T U B R O - 2 0 1 4 

Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

229.440,11 13.547,76 27.095,31 270.083,18 

S E T E M B R O - 2 0 1 4 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

336.021,67 19.770,35 39.540,42 395.332,44 

 

As informações constantes no portal E-Selo denotam a seguinte situação: 

 

RELATÓRIO E-SELO - PORTAL 
FEVEREIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

217.115,59 12.774,67 25.549,57 263.598,36 

JANEIRO 2015 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

413.382,70 24.329,08 48.658,96 506.747,04 

DEZEMBRO 2014 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

470.775,05 27.713,90 55.420,37 576.835,56 

NOVEMBRO 2014 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

456.366,08 26.865,70 53.731,03 556.362,26 

OUTUBRO 2014 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

229.440,11 13.547,76 27.095,31 272.409,27 

SETEMBRO 2014 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

336.021,67 19.770,35 39.540,42 395.332,44 
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As informações presentes no sistema cartorário apresentam este panorama: 

 

RELATÓRIO SISTEMA CARTORÁRIO 

FEVEREIRO 2015 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

252.396,27 14.792,13 29.584,87 296.773,27 
JANEIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

588.980,73 34.675,65 69.349,26 693.005,64 

DEZEMBRO 2014 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

711.852,38    43.919,94  87.796,89     843.569,21  
NOVEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

462.806,36 22.442,54 44.878,88 530.127,78 
OUTUBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

347.897,47 17.313,18 34.620,90 399.831,55 

SETEMBRO 2014 
Emolumentos FECOM FUNFIS TOTAL 

419.737,49 24.699,13 49.391,42 493.828,04 

 

Pelas informações transcritas, nota-se a existência de alguns atos praticados 

pelo Cartório que não foram informados na prestação mensal de contas, nem disponibilizados 

para consulta/visualização no portal E-Selo, instrumento de fiscalização do Tribunal de 

Justiça do Estado do Acre. 

A confrontação dos dados demonstra a seguinte diferença: 

 
DIFERENÇA AFERIDA 

FEVEREIRO – 2015 

EMOLUMENTO FECOM FUNFIS FECOM+FUNFIS 

35.280,68 2.017,46 4.035,30 6.052,76 
JANEIRO – 2015 

233.854,16 13.776,72 27.550,66 41.327,38 

DEZEMBRO – 2014 
247.925,04 16.610,44 33.184,91 49.795,35 

NOVEMBRO - 2014 
6.440,28 -4.423,16 -8.852,15 -13.275,31 

OUTUBRO - 2014 
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118.457,36 3.765,42 7.525,59 11.291,01 

SETEMBRO - 2014 
83.715,82 4.928,78 9.851,00 14.779,78 

DIFERENÇA 36.675,66 73.295,31 109.970,97 
 

Portanto, cabe ao 2º Registro de Imóveis justificar a ausência de arrecadação 

da diferença de R$ 36.675,66 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e 

seis centavos) no FECOM e de R$ 73.295,31 (setenta e três mil, duzentos e noventa e cinco 

reais e trinta e um centavos) no Fundo Especial do Poder Judiciário, totalizando um montante 

de R$ 109.970,97 (cento e nove mil, novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos). 

Após o início da correição o Delegatário efetuou um depósito inicial no 

FECOM e outro no Fundo Especial do Poder Judiciário, referentes a essas diferenças 

encontradas. 

Pelo todo exposto no Pedido de Providências - nº 0000105-

07.2015.8.01.8001, a diferença apontada acima já foi recolhida na integralidade pelo 

Delegatário, não restando mais nada a ser recolhido. 

 

COBRANÇA DE ISSQN 

 

Acerca do tema, destaque-se o Provimento COGER nº. 02/2015, que passou 

a produzir efeitos a partir de 13.02.2015, e vedou o repasse do ônus financeiro do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido pelos delegatários de serviços notariais 

e de registro aos usuários dos serviços cartorários. 

No decorrer da correição encontramos atos que tiveram a incidência de 

ISSQN após o dia 13/02/2015. Na tabela abaixo informamos os valores referentes a estes atos, 

separados por data: 

 

DATA VALOR RECOLHIDO 
ISSQN (R$) 

13/02 649,48 
14/02 31,08 
18/02 10,36 
19/02 111,65 
20/02 1,18 
21/02 26,80 
23/02 391,97 
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24/02 392,08 
25/02 330,83 
26/02 197,59 
27/02 645,62 

TOTAL 2.788,64 
 

ATOS PRATICADOS EM FINAIS DE SEMANA 

 

Durante a correição constatou-se que vários atos foram praticados em 

períodos de finais de semana, em ofensa ao art. 4º, § 1º, do Provimento COGER nº. 02/2013, 

como demonstra a relação abaixo colacionada: 

 

DATA CERTIDÕES REGISTROS 
13/09/2014 12 0 
20/09/2014 11 0 
27/09/2014 16 0 
04/10/2014 11 2 
11/10/2014 1 0 
18/10/2014 20 0 
25/10/2014 13 21 
22/11/2014 0 1 
06/12/2014 0 1 
10/01/2015 2 0 
17/01/2015 27 22 
24/01/2015 667 694 
07/02/2015 23 1 
14/02/2015 35 25 
21/02/2015 5 4 
TOTAL 843 771 

 

Ressalte-se a informação prestada pelo oficial substituto Felipe, de que 

apenas os atos relativos à emissão de certidões haviam sido efetuados em dias de sábado. 

Porém, pelo levantamento efetuado, nota-se a prática de 771 (setecentos e setenta e um) 

registros. 
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ATERMAÇÕES 

 

No interregno da Correição foram atermadas as reclamações e elogios dos 

cidadãos que compareceram ao Cartório, nos seguintes termos: 

 

Em 09.03.2015, compareceu o Sr. RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO, 

devidamente qualificado no termo de declaração nº. 14/2015, e declarou que, após a redução 

dos emolumentos, efetivada no mês de fevereiro deste ano, solicitou novo orçamento para os 

serviços que desejava realizar, havendo obtido o valor de R$ 1.552,50 (um mil, quinhentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) – quantia superior à informada antes da redução 

das tabelas. A atermação foi autuada no processo administrativo nº. 0000109-

44.2015.8.01.8001, e intimado o Delegatário para que apresentasse novo cálculo, juntado 

às fls. 26/28, que resultou no importe de R$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais 

e cinquenta centavos). 

 

 Em 09.03.2015, compareceu o Sr. JORGE NASCIMENTO DE SOUZA, 

devidamente qualificado no termo de declaração nº. 15/2015, e declarou: 1) Referente ao 

protocolo nº. 7828, deu entrada no dia 03.02.2015, com data de previsão de entrega para o dia 

05.03.2015, sem data de previsão de entrega até então. Esclareceu que a escritura foi lavrada 

no Tabelionato de Notas de Senador Guiomard, sendo notória a demora na conclusão dos 

protocolos relacionados às escrituras oriundas deste Tabelionato; 2) Em relação ao protocolo 

7508, alegou que as solicitações feitas na segunda nota de devolução deveriam ter constado da 

primeira; 2) Os funcionários responsáveis pelo atendimento prestam um serviço excelente, 

apesar da estrutura física inadequada no setor. Ressalvado o substituto Felipe, há dificuldade 

no esclarecimento de dúvidas, sendo impossível o acesso ao Delegatário. A atermação foi 

autuada, e as providências cabíveis serão objeto do processo administrativo nº. 0000106-

89.2015.8.01.8001. 

 

Em 09.03.2015, compareceu o Sr. HERNANE BEZERRA DIÓGENES, 

devidamente qualificado no termo de declaração nº. 13/2015, e questionou a exigência 

formulada em nota devolutiva, relativa ao protocolo nº. 8201, que exigiu a apresentação dos 

atos constitutivos sociais do SESI, já declaradamente conferidos pelo tabelião de Senador 
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Guiomard no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda, bem ainda 

solicitou a retificação da escritura para que dela constasse o termo de homologação e 

adjudicação, oriundo de procedimento licitatório, ou o termo de justificativa de dispensa. Pede 

providências, entendendo que as exigências são desnecessárias, já que a escritura possui fé 

pública, alegando ainda a desnecessidade de comprovação de questões licitatórias, por ser o 

SESI uma entidade privada. Menciona ainda que, quando da abertura da matrícula objeto 

deste negócio, não foi solicitada a averbação do endereço dos proprietários, requerida apenas 

quando da venda do imóvel, o que gerou um custo extra de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais). A respeito de outra escritura pública, também lavrada no Tabelionato de Notas de 

Senador Guiomard (protocolo nº. 7593), alega haver apresentado documentos para registro no 

dia 12.01.2015, tendo sido lavrada nota devolutiva em 26.01.2015, retirada no dia 27.01.2015. 

Reapresentou a documentação em 29.01.2015. Após novo exame, realizado pelo Cartório em 

05.02.2015, foram requeridas outras exigências não constantes da primeira nota devolutiva. 

Efetuou a retirada desta segunda nota no dia 10.02.2015, e reapresentou a documentação em 

13.02.2015, todavia a Serventia entendeu que já se havia extrapolado o prazo de 30 (trinta) 

dias do lançamento do protocolo, situação que ensejou a devolução da documentação e a 

retenção de ¼ do valor pago no momento da prenotação. Entende que não extrapolou os 

prazos e requer providências. Menciona ainda que o espaço físico para acomodação dos 

cidadãos é reduzido, já que o Cartório abrande uma área de expansão do Município de Rio 

Branco, e frequentemente o setor de atendimento fica lotado. A atermação foi autuada, e as 

providências cabíveis serão objeto do processo administrativo nº. 0000108-

59.2015.8.01.8001. 

 

Em 10.03.2015, compareceu o Sr. RAIMUNDO ANSELMI, devidamente 

qualificado no termo de declaração, e informou haver procurado o Cartório para realizar 

orçamento em 15.10.2014, tendo sido apresentado o valor de R$ 8.157,70 (oito mil, cento e 

cinquenta e sete reais e setenta centavos). Dirigiu-se até o Cartório para recolhimento e na 

ocasião solicitou novo orçamento, realizado no valor de R$ 8.504,40 (oito mil, quinhentos e 

quatro reais e quarenta centavos). Esclareceu haver realizado o pagamento do primeiro 

orçamento. Posteriormente, foram efetuadas mais duas exigências de valores, uma de R$ 

2.925,19 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), em 30.10.2014, e 

outra de R$ 1.080,18 (um mil e oitenta reais e dezoito centavos), em 06.11.2014. Informou 
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haver sido realizado o serviço, mas entende haver um descontrole na confecção dos 

orçamentos, o que afeta sua credibilidade como corretor de imóveis perante seus clientes. A 

atermação foi autuada, e as providências cabíveis serão objeto do processo 

administrativo nº. 0000116-36.2015.8.01.8001. 

 

Em 10.03.2015, compareceu o Sr. LEANDRO BRANDÃO PEREIRA, 

devidamente qualificado no termo de declaração, e informou haver realizado um orçamento 

no valor de R$ 4.769,90 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) na 

data de 27.05.2015. Questionou a cobrança do registro da cláusula resolutiva, no montante de 

R$ 525,50 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Informou haver solicitado, 

em 10.03.2015, novo orçamento, que resultou o valor de R$ 3.488,90 (três mil, quatrocentos e 

oitenta e oito reais e noventa centavos), havendo sido, porém, mantida a cobrança pelo 

registro da cláusula resolutiva, que entende indevida. A atermação foi autuada, e as 

providências cabíveis serão objeto do processo administrativo nº. 0000115-

51.2015.8.01.8001. 

 

Em 10.03.2015, compareceu o Sr. LAURO MELO SOARES, devidamente 

qualificado no termo de declaração, e alegou a ilegalidade das exigências relativas ao 

protocolo 8261, vinculado ao protocolo 8459, constantes de documento por ele apresentado. 

Argumentou que a exigência de habite-se não pode ser satisfeita, pois a residência é 

construída em madeira, e a Prefeitura Municipal de Rio Branco não emite o documento para 

esse tipo de construções. Determinação à Gerência de Serviços Auxiliares: a atermação 

deverá ser autuada para análise e providências. 

 

Em 11.03.2015, compareceu o Sr. RODRIGO PINHEIRO DA SILVA, 

devidamente qualificado no termo de declaração, e informou a dificuldade de encontrar 

estacionamento nas imediações do Cartório. Relatou ainda a confecção de várias notas 

devolutivas pela Serventia, causando demora na prática dos atos. A atermação foi autuada, e 

as providências serão objeto do processo administrativo nº 0000150-11.2015.8.01.8001. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

À vista das constatações realizadas no interstício da Correição, recomenda-

se que: 

 

1. Seja efetuado o acompanhamento rotineiro do horário cadastrado no 

sistema de emissão de senhas, a fim de que sejam cumpridas as disposições contidas na Lei 

Estadual nº 2.579/2012, quanto ao tempo de atendimento aos usuários; 

2. Seja dispensado o reconhecimento de firma nos requerimentos assinados 

no próprio Cartório, na presença dos funcionários;  

3. Seja expedido apenas um protocolo quando da solicitação de um serviço, 

mesmo quando hajam de ser praticados vários atos durante o processo de registro/averbação 

de um mesmo documento; 

4. No cadastro do protocolo conste o nome da parte interessada, e não o do 

requerente, fato detectado na correição; 

5. Sejam fornecidas aos usuários, no prazo de 06 (seis) meses a contar do 

recebimento deste Relatório, vagas de estacionamento em número compatível com a 

demanda; 

6. A Serventia envie os arquivos de retorno no prazo de um dia útil após a 

aplicação dos selos, evitando o envio de mais de um arquivo de retorno relativo a um mesmo 

dia; 

7. No preenchimento do Livro Caixa, sejam adotadas as normas contábeis 

constantes da RESOLUÇÃO CFC n.º 1.330/2011, permitindo uma melhor visualização das 

entradas e das despesas diárias; 

8. A Serventia se abstenha de escriturar as transferências do caixa para a 

conta bancária na rubrica DESPESA, utilizando-se rubrica própria para tanto; 

9. A Serventia corrija as discrepâncias encontradas entre o número de atos 

praticados em seu sistema informatizado e o informado pelo portal E-Selo; 

10. A Serventia não pratique atos nos finais de semana, salvo trabalho 

interno (preparação de minutas, análise de documentos, etc); 
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11. Seja escriturada como rubrica própria a dedução de um quarto do valor 

dos emolumentos pagos, correspondentes à prenotação e às buscas, nos termos do art. 14 da 

Lei Estadual nº. 1.805/2006, informando-se os atos dessa natureza ao Tribunal de Justiça 

quando do encaminhamento da prestação de contas mensal, e comprovando-se o recolhimento 

dos valores aos Fundos respectivos; 

12. Seja remetido mensalmente ao Tribunal, anexo à prestação de contas, o 

relatório de arrecadação emitido pelo sistema cartorário, para fins de confrontação com as 

informações enviadas; 

13. A Serventia realize mensalmente os depósitos dos Fundos dentro do 

prazo determinado pelo art. 20 da Lei nº 1.805/06; 

14. O Delegatário corrija as discrepâncias encontradas nos selos de 

AVERBAÇÃO da tabela 1-E, em cuja materialização e relatórios de utilização de selos 

constam como do tipo REGISTRO DE IMÓVEL; 

15. A Serventia não deixe lotes de selos em aberto devido à falta de envio 

dos respectivos arquivos de retorno; 

16. O Delegatário efetue a correção dos valores da Tabela de Emolumentos 

utilizada, já que durante a correição foram detectadas divergências na Tabela utilizada pelo 

Cartório; 

17. O Delegatário faça o levantamento de todos os protocolos em que, a 

partir do dia 13/02/2015, fora repassada a cobrança de ISSQN aos usuários, e proceda à 

devolução dos respectivos valores no prazo de 30 (trinta) dias, enviando os comprovantes de 

devolução à Corregedoria Geral da Justiça para fins de monitoramento; 

18. Sejam regularizadas as pendências apontadas no item 8 deste relatório – 

documentos que instruíram os atos registrais –, mais especificamente os referentes aos 

Protocolos nº. 11.131, 11.137 e 11.309; 

19. Todos os atos notariais ou de registro praticados recebam um Selo 

Digital de Fiscalização, porquanto vedada a prática de atos e a percepção de emolumentos 

desvinculada da emissão de selos, conforme determina o Provimento nº 08/2015; 

20. Sejam tomadas todas as providências necessárias a fim de evitar a 

morosidade na análise dos títulos, concedendo-se tempo hábil para que os interessados 

possam cumprir as exigências; 
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21. Seja respeitado o novo horário de funcionamento dos Cartórios, 

ampliando-se o horário de atendimento ao usuário em 1 (uma) hora, conforme determina o 

Provimento nº 09/2015; 

22. Sejam devolvidos todos os valores eventualmente exigidos a maior, a 

partir da edição dos Provimentos nº 02/2015 e nº 04/2015; 

23. Recebam todos os atos praticados um selo digital, conforme Provimento 

nº 08/2015; 

24. Seja colocado no mural da serventia o nome e o endereço do local em 

que despacha o Juiz de Direito com funções de Corregedor Permanente; 

25. Seja otimizada a digitalização dos livros registrais para a futura 

implantação da certidão de registro imobiliário eletrônico; 

26. Seja expedida uma única nota devolutiva contendo todas as exigências a 

serem satisfeitas pelo interessado para a prática do ato requerido; 

27. Evitem fazer solicitações de documentos desnecessários, já apresentados 

e registrados em notas tabeliãs, confirmando-se a fé pública dos notários; 

28. Observem os atendimentos prioritários legais (idosos, deficientes, 

gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo), exceto nos casos de 

prenotação de títulos contraditórios; 

29. Sejam calculados os valores destinados ao FECOM e ao Fundo Especial 

do Poder Judiciário utilizando como parâmetro os valores realmente arrecadados pela 

Serventia, e devidamente registrados em seu sistema cartorário, quando identificadas 

diferenças entre estes e aqueles que constem no Portal E-Selo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A presente Correição teve como finalidade precípua a análise da 

regularidade dos atos registrais, mediante fiscalização, e a expedição de orientação aos 

Delegatários. 

Também constituiu objeto da Correição Geral Ordinária a análise do espaço 

físico, constatada insatisfatória no tocante ao estacionamento.  

Quanto ao cumprimento à Lei nº 10.098/2010, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, a Serventia possui todos os requisitos para o atendimento desses 

cidadãos. 

Participaram destes Trabalhos Correicionais os servidores da Corregedoria 

Geral da Justiça Rodrigo Roesler, Bruno Derze, Marineide Silva, Nilmar Dutra e Alessandra 

Araújo de Souza. 

Declarada encerrada a Correição Geral Ordinária, a Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Corregedora Geral da Justiça expediu as recomendações pertinentes para o 

aprimoramento dos serviços públicos prestados à sociedade. 

 

 

 
Desembargadora Regina Ferrari 

Corregedora Geral da Justiça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria Geral da Justiça 
 

 41 

Anexo I 
 

QUESTIONÁRIO PARA CORREIÇÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICI AL 
 

 
Comarca 
Rio Branco 
       

Natureza da Serventia 
      

Denominação Oficial da Serventia 
   
 

CNPJ nº  
[  x  ] sim 192269970001-20 
[      ] não 

Nome do Delegatário 
Fabiano Pereira da Silva 
     

CPF 
   090.334.117-41 

Situação de Exercício 
 [ x ] titular  

Ano de 
Investidura 
05.11.2013 
      

Tempo de Exercício 
      

1 ano e 4 meses 

Endereço da Serventia  
Avenida Ceará, nº 3586 

Data da Última Correição 
 

25/09/2015 
Telefone 
33301-5613 

Celular 
    

FAX 
    

E-mail 
[   x ] sim cartório@segundori.com.br   
[      ] não   

 
 

 A – INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 
01 Situação legal do prédio onde está instalado o cartório:  

[   ] Próprio  [ x ] Alugado [   ] Poder Judiciário  
 

 
Boa localização e 
estado de conservação 

02 O cartório funciona em local previamente autorizado pela Corregedoria 
Geral da Justiça ?  

[ x] sim    
[   ] não 

03 O delegatário apresentou o termo de vistoria e autorização para 
funcionamento no local em que o cartório está instalado ?  

[ x] sim    
[   ] não 

04 O local onde está instalado o cartório oferece condições adequadas de 
acesso ao público, conforto, higiene e segurança para o arquivamento de 
livros e documentos?  

[ x] Excelente 
[   ] Muito boa 
[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

05 As instalações são bem apresentadas, com todos os elementos de 
identificação do serviço delegado e o mobiliário e equipamentos encontram-
se em perfeito estado de funcionamento, em quantidade, tipo e qualidade 
necessários à execução das suas atividades ?  

[ x] Excelente 
[   ] Muito boa 
[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

06 O atendimento ao público é realizado nos dias e horários de expediente, ou 
durante o funcionamento do plantão, conforme definido pelo Poder 
Judiciário, com mínimo de 6 (seis) horas nos dias úteis ?  

[ x] sim    
[   ] não 
Horário de 
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funcionamento das 8 
às 15 horas. 

07 Existe espaço com cadeiras de espera para os usuários, enquanto aguardam 
atendimento ?  

[ x] sim    
[   ] não 

08 O ambiente em que os usuários são atendidos é climatizado, com ar 
condicionado ?  

[ x] sim    
[   ] não 

09 O cartório utiliza sistema de fichas ou senhas para atendimento aos usuários 
de acordo com a ordem de chegada ?  

[ x] sim    
[   ] não 

10 O cartório adota procedimentos especiais ou possui estação ou guichê 
próprio para atendimento preferencial a idosos, gestantes e pessoas 
portadoras de deficiência? (Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, art. 3º, 
parágrafo único, I) 

[ x] sim    
[   ] não 

 
 
B – SITUAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 
01 Como os serviços notariais e registrais estão sendo prestados, de um modo 

geral, pelo cartório, tendo em vista as prescrições da lei, regulamentos, 
manuais e demais instrumentos normativos emanados do Poder Judiciário?  

[ x] Excelente 
[   ] Muito boa 
[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

02 A partir das impressões iniciais, como se apresenta a prestação dos serviços 
pelo cartório e por seu delegatário com base nos critérios de eficiência, 
urbanidade e presteza ?  
 

[ x] Excelente 
[   ] Muito boa 
[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

03 Os manuais e demais instrumentos normativos pertinentes ao serviço 
delegado são mantidos em arquivo físico ou digital, disponibilizando-se aos 
escreventes, prepostos e demais auxiliares as informações necessárias ao 
desempenho das suas tarefas?  

[ x] sim     
[   ] não 

04 Existem reclamações, representações ou procedimentos disciplinares 
instaurados contra o delegatário ou seus prepostos na Corregedoria Geral da 
Justiça ou no Juízo do Foro local, para apuração de responsabilidades pelo 
descumprimento das normas e instruções dos serviços ?  

[   ] sim     
[ x] não 

 
 

C – ALOCAÇÃO, FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMEN TO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 
01 Quantos servidores, além do delegatário, possuem vínculo com o cartório para o 

exercício das atividades de sua competência ?  
[   ] 1 a 4 [   ] 5 a 10  [   ] 11 a 15  [   ]  16 a 20  [ x ] 21 a 30  [   ] 31 a 50  
[   ] mais de 50 

 

02 Desses servidores com vínculo, qual a natureza do regime jurídico ?  
a) CLT 27 servidores; 
b) Direito Público 0 servidores. 

 
Dentro da 
legalidade 

03 Qual a quantidade de pessoal terceirizado, sem vínculo empregatício, contratado Somente a 
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pelo cartório?  
[  x ] 1 a 4 [   ] 5 a 10  [   ] 11 a 15  [   ]  16 a 20  [   ] 21 a 30  [   ] 31 a 50 
[   ] mais de 50 

vigilância 
armada 

04 O delegatário participa regularmente ou já participou, nos últimos 2 (dois) anos, de 
congressos, seminários, cursos e programas de treinamento e aperfeiçoamento ?  

[x ] sim    
[   ] não 

05 O cartório elabora levantamento de necessidades de formação e mantém 
programação regular de treinamento e aperfeiçoamento para os seus colaboradores 
e prepostos ?  

[   ] sim    
[ x] não 

06 Os funcionários do cartório participam de treinamento quando há introdução ou 
alteração de leis e procedimentos relativos à execução do serviço delegado, para 
fins de conhecimento e domínio conceitual dos serviços prestados? 

[ X] sim    
[   ] não 

07 O cartório adota procedimentos e instrumentos regulares de avaliação de 
desempenho dos seus prepostos e colaboradores ? 

[   ] sim     
[ X] não 

08 O cartório elabora e aplica plano de cargos e carreiras e de progressão salarial para 
os seus colaboradores ? 

[   ] sim     
[ X] não 

09 No tocante aos colaboradores do cartório com vínculo regular, indicar a formação 
escolar e a qualificação profissional desses  
servidores 
a) Pós-graduação e mestrado: ________ 
b) Graduação superior em Direito: _______ 
c) Graduação em outro curso superior: _______ 
d) Superior incompleto: _______ 
e) 2º grau completo: _________ 
f) 2º grau incompleto: _________ 
g) 1º grau completo: _________ 
h) 1º grau incompleto: _________ 

 
 
 
VIDE 
TABELA 
ESPECIFICA 
NO 
RELATÓRIO 

10 O delegatário responsabiliza-se, em todos os aspectos, pela seleção, admissão, 
demissão, controle, orientação e 
 treinamento dos seus empregados e prepostos ? 

[ X] sim     
[   ] não 

11 Existe registro de reclamação trabalhista contra o delegatário ? 
Relacionar ________________________________________________ 
 

[   ] sim     
[ X] não 

 
 
D– INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 
01 O cartório possui algum recurso de informática para a prestação dos seus 

serviços ? 
[ x] sim     
[   ] não 

02 Qual a quantidade de computadores ou estações que estão instalados no 
cartório ?  
 
[   ] 1 a 3 [   ] 4 a 6  [   ] 7 a 10  [   ]  11 a 15  [ X ] 16 a 20  [   ] 21 a 30  [   ] mais de 30 

 
Suficientes para 
o atendimento 

03 Os computadores do cartório estão interligados em rede, com utilização de estação 
servidor, switch ou roteador para comunicação e utilização de programas e 
informações compartilhadas?  

[ x] sim     
[   ] não 

04 Qual a estrutura da rede de interligação dos computadores ao servidor no cartório? [   ] cabeamento  
[ x] wifi 
[   ] não existe 
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05 Quantas impressoras estão instalados no cartório?  
            [   ] 1 a 3 [   ] 4 a 6  [ X ] 7 a 10  [   ]  mais de 10 

Em bom estado 

06 O cartório possui computador ou estação conectado permanentemente na Internet ?  [ x] sim     
[   ] não 

07 Qual a estrutura e velocidade de conexão com a Internet?  [   ] Discada   
[ x] Banda larga 
[   ] Não existe 

08 Qual o sistema operacional adotado pelo cartório nos seus computadores ?  
 [  ] Não existe   [ x ] MS Windows 8  [   ] MS Windows 2000  [ x ] MS Windows XP   [   ] 
MS Windows Vista  [   ] Linux 

 
[   ] Não existe 

09 Qual o sistema ou programa específico de geração e controle de atos notariais ou 
registrais é contratado e utilizado pelo cartório ?     

 
[ x ] Escriba   
 

 10 O cartório possui home-page própria na Internet ?  
 
Se sim, qual o endereço eletrônico:_______________________________ 
 

[   ] sim     
[ x] não 

11 O cartório tem instalado em seu servidor ou estações o programa adotado Tribunal 
de Justiça de selos de autenticidade ?  

[ x] sim     
[   ] não 

12 O cartório envia o relatório de atos da Corregedoria Geral da Justiça, da utilização 
de selos e dos recolhimentos através da Internet? 
 

[ x] sim     
[   ] não 

13 O cartório envia o relatório da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) através 
da Internet ?  

[ x] sim     
[   ] não 

14 São implementadas regularmente inovações operacionais e tecnológicas que visem 
ao aperfeiçoamento do serviço delegado? Quais? ___________ 
____________________________________________________________ 
 

[ x] sim    
[   ] não 

 

E – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS, RECOLHIMENTO DE TSNR E  CONTROLE 
FINANCEIRO 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 As tabelas de emolumentos determinadas pelo Poder Judiciário estão 
atualizadas e afixadas em local visível e de fácil leitura e acesso ao público, e 
discrimina os valores arrecadados?  

[ x] sim     
[   ] não 

02 São cobrados estritamente os emolumentos, taxas e preços constantes das tabelas 
aprovadas pelo Poder Judiciário?  

[ x] sim     
[   ] não 

03 O delegatário fornece recibo dos valores arrecadados?  [ x] sim     
[   ] não 

04 O delegatário lança, nos atos lavrados, o valor dos emolumentos incidentes e pagos 
pelos usuários ?  

[ x] sim     
[   ] não 

05 O delegatário, de algum modo, repassa custos derivados do recolhimento de tributos 
(ISS) ao usuário ?  
Em caso de resposta positiva, quais? Foi cobrado o ISS até a data de 13.02.2015 
devido a decisão da Corregedoria do TJ 
 

[ x] sim     
[   ] não 
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06 O delegatário concede algum tipo de desconto ou abatimento nos emolumentos para 
seus clientes ou usuários?  

[   ] sim     
[ x] não 

07 O delegatário já respondeu a alguma representação ou procedimento administrativo 
pela cobrança excessiva de emolumentos?  

[   ] sim     
[ x] não 

08 Qual a freqüência média com que o cartório realiza o recolhimento devido pela 
prática dos atos notariais e registrais ?  
[   ] diariamente  [    ] 3 dias  [   ] 5 dias  [   ] 10 dias   [   ] 15 dias    
[ x] 30 dias conforme Provimento 

 
 

10 O cartório envia, mensalmente, à Gerência Extrajudicial, o relatório de 
recolhimento e de utilização de selos notariais?  

[ x] sim     
[   ] não 

11 O último relatório de recolhimento enviado à Corregedoria Geral da Justiça 
apresentado pelo delegatário refere-se ao mês de Fevereiro  

 

12 O cartório envia, mensalmente, à Corregedoria Geral da Justiça, o relatório de atos 
lavrados, com indicação de data, livro e folha, e do valor incidente ?  

[ x] sim     
[   ] não 

13 O último relatório de atos enviado à Corregedoria Geral da Justiça apresentado pelo 
delegatário refere-se ao mês de Fevereiro  

 

14 O delegatário informa o seu faturamento à Corregedoria Geral de Justiça? [   ] sim     
[ x] não 

15 O delegatário possui livro caixa para registro das suas receitas e despesas?  [ x] sim     
[   ] não 

16 O delegatário contrata contador para a elaboração da sua escrituração contábil?   [   ] sim     
[ x] não 

17 Os registros contábeis são mantidos completos de acordo com as normas?  [ x] sim     
[   ] não 

18 O delegatário recolhe, mensalmente, o Imposto de Renda da Pessoa Física através 
do Carnê-Leão?  

[ x] sim     
[   ] não 

19 O delegatário dispõe das certidões negativas de tributos federais, de contribuições 
previdenciárias, de quitação do FGTS, que comprovem a regularidade da sua 
situação contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária? 

[   ] sim     
[ x] não 

20 Existe contrato de seguro individual ou coletivo e para o estabelecimento, de forma 
a assegurar que, na hipótese de ocorrência de sinistro, o serviço delegado disponha 
dos recursos necessários ao seu pleno restabelecimento?  

[   ] sim     
[   ] não 

21 O cartório mantém procedimentos de back-up ou cópia de segurança para seus 
arquivos informatizados, de modo a proteger os seus registros contra possíveis 
sinistros ou acidentes ? 
Back up efetuado diariamente e o HD fica de posse do Substituto do Cartório 
 

[ x] sim     
[   ] não 

22 Qual o valor aproximado da arrecadação mensal do cartório?  R$ 350.000,00 
 

 
                                
F – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 
01 O delegatário permite que a Corregedoria Geral da Justiça ou o Juiz competente 

verifiquem, a qualquer tempo, os registros, controles, arquivos e instalações de 
operação, bem como a observância dos padrões de qualidade e eficiência do 
atendimento?  

[ x] sim    
[   ] não 

02 O delegatário cria algum tipo de dificuldade para prestar as informações solicitadas [   ] sim    
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pela Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz do foro local ?  [ x] não 
03 O delegatário utiliza a denominação que lhe é própria exclusivamente nas 

atividades do serviço delegado? Em caso de resposta negativa, qual a denominação 
utilizada?  

[ x] sim 
[   ] não 

04 O delegatário identifica-se através de comunicação visual, interna ou externa, 
inclusive em campanhas publicitárias de cunho meramente informativo, com a 
divulgação da denominação do cartório e seu endereço? 

[   ] sim    
[ x] não 

05 Nas dependências do estabelecimento, existe estoque de material de expediente e 
formulários suficientes e compatíveis para atender à demanda? (Lei 8.935/94, art. 
41)  

[ x] Excelente 
[   ] Satisfatório 
[   ] Deficiente 

06 O delegatário comunica, imediatamente, por escrito, ao Poder Judiciário, a 
ocorrência de fatos pertinentes ao extravio, furto, roubo e sinistro, relacionando os 
móveis, equipamentos, livros, documentos e coisas afetadas?  

[ x] sim  
[   ] não 
 

07 O delegatário comunica, por escrito, à Corregedoria Geral da Justiça, qualquer 
alteração de endereço, inclusive de seus substitutos, funcionários e empregados?  

[ x] sim    
  
[   ] não 

08 O delegatário faz propaganda utilizando o nome do Poder Judiciário? [   ] sim     
[ x] não 

09 O delegatário submete à prévia autorização do Poder Judiciário qualquer 
publicidade e propaganda que pretenda veicular nos meios de comunicação?  

[   ] sim     
[   ] não 
[ x] N. A. 

10 O delegatário promove ou permite que terceiros desautorizados realizem qualquer 
intervenção em software?  

[   ] sim     
[ x] não 

11 O delegatário guarda sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza 
reservada de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão? (art. 
30, VI, da Lei 8.935/94) 

[ x] sim     
[   ] não 

12 O delegatário prestou as informações e cadastrou a serventia no Conselho Nacional 
de Justiça? 

[ x] sim     
[   ] não 
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Anexo II 

 
Vista principal do Cartório 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mural – Tabela de Emolumentos 
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Recepção – Atendimento ao público 

 
 
 

 
Recepção 
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Sistema de Senhas para atendimento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reunião Inicial da Correição 
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Arquivo Geral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria Geral da Justiça 
 

 51 

 
Equipe de Trabalho do TJ AC coordenada pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria Dr. Leandro Leri Gross 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunião de Encerramento - Desembargadora Regina Ferrari – Corregedora Geral da Justiça 
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Equipe da Corregedoria junto ao Delegatário e equipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


