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FISCALIZAÇÃO DO CARTÓRIO DO CONTADOR DA COMARCA DE CAPIXABA 
 
 

Em monitoramento realizado por esta Gerência de Serviços Auxiliares, no tocante ao 
Cartório da Contadoria, foram identificadas algumas irregularidades, conforme informações a seguir: 

 
• Ausência de tarjas nos processos que possuem justiça gratuita, bem como quando  

do deferimento, a informação não foi acrescida,  o que dificulta a análise de feitos 
com justiça paga. Assim sugere-se a inclusão  da respectiva tarja quando da 
distribuição do processo; 
 

 
TÓPICO DE ANÁLISE TIPO Avaliação 

Tempo de elaboração de cálculos Atualização de cálculos de 
alimentos e com tramitação 
prioritária (48h) 

Em análise realizada nos 
processos, foi localizado somente 
um feito com cálculo dessa 
natureza, cujo prazo foi de 
308:42:00 (trezentos e oito horas, 
quarenta e dois minutos) prazo 
muito superior ao previsto para 
este tipo de cálculo   

Fiscalização de Guias Vencidas e 
não pagas 

Processos que visam 
atualização de dívidas (120 
HORAS) 

Em análise realizada nos 
processos, foi localizado somente 
um feito com cálculo dessa 
natureza, cujo prazo foi de 
762:48:37 (setecentos e sessenta e 
duas horas, quarenta e oito 
minutos e trinta e sete segundos) 
prazo muito superior ao previsto 
para este tipo de cálculo   

 Ações Revisionais de 
contratos bancários e 
similares (15 dias) 

Não foram localizados cálculos 
dessa natureza 

 Demais cálculos, inclusive, 
custas finais. (72 horas) 

O prazo médio foi de 92:55:31 
(noventa e duas horas, cinquenta e 
cinco minutos e trinta e um 
segundos) 

Fiscalização de Guias Vencidas e 
não pagas 

 Não foram localizadas guias 
vencidas 

 
 Conforme avaliação os tempos de cálculo estão superiores aos prazos definidos. Assim, deverá 
o contador empreender esforços para cumprimento dos cálculos dentro dos prazos previstos. 
 
 

 
Ronaleudo da Silva Santos 

Gerente de Serviços Auxiliares 
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