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1. IDENTIFICAÇÃO  

 

 

 

 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA COMARCA DE BUJARI 

 

DELEGATÁRIA: GESSY ROSA BANDEIRA DA SILVA 

 

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, Nº 93 - BAIRRO CENTRO 

 

TELEFONE: (68) 3231-1178 

 

e-mail: cartoriobandeira@oi.com.br 

 

CNPJ: 12.677.311/0001-79 

 

Data da Instalação: 29/10/2010 

 

Período da correição: 05, 07 e 10 de agosto de 2015 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento ao art. 40 da Lei Complementar Estadual nº. 221/2010 – 

Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Acre –, nos dias 05, 07 e 10 de 

agosto de 2015 realizou-se a Correição Geral Ordinária nas Serventias Extrajudiciais da 

Comarca de Bujari, sediadas à Rua da Saudade, nº 93 - Bairro Centro, cidade do Bujari. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 

8h30min, a equipe de fiscalização, composta pela Desembargadora Regina Ferrari, 

Corregedora-Geral da Justiça, Dr. Leandro Leri Gross, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Rodrigo Roesler, Gerente de Fiscalização Extrajudicial, e pelos servidores Bruno 

Camelo Derze, Annete Nágila da Silveira Vale Rates e Sara Maria Crispim de Souza 

D’Anzicourt, compareceu às dependências do referido Cartório, e perante a Sra. Gessy Rosa 

Bandeira da Silva, Delegatária e seus funcionários, instalou as atividades da Correição 

Ordinária designada pela Portaria COGER nº. 43/2015, de 08 de junho de 2015, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº. 5.422, de 18 de junho de 2015, à p. 186. 

O período da Correição foi prorrogado até o dia 10 de agosto de 2015, 

conforme consta da Portaria COGER nº. 58, de 07 de agosto de 2015, publicada no Diário da 

Justiça Eletrônico nº. 5.458, de 10 de agosto de 2015, à p. 102. 

    

3. METODOLOGIA E CRITÉRIOS UTILIZADOS  

 
 

Com o objetivo de dar publicidade às atividades correcionais, publicou-se a 

Portaria nº. 43/20151, que estabeleceu o calendário da Correição Geral Ordinária a ser 

realizada nas Serventias do interior do Estado neste exercício, e cientificou os Juízes 

Corregedores Permanente dos Serviços de Notas e de Registro, os Delegatários e Interinos 

das Serventias Extrajudiciais, o Presidente da OAB/AC e os representantes do Ministério 

Público e da Defensoria Pública do Estado do Acre. 

                                                           
1   Portaria nº 43, de 08 de junho de 2015, veiculada à p. 186 do DJE nº. 5.422, de 18 de junho de 2015. 
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No que tange à fiscalização dos atos praticados, à organização e técnica 

dos serviços, examinou-se, por amostragem, os livros, autos e papéis da Serventia, com o 

intuito de verificar o cumprimento das determinações legais e a regularidade dos 

procedimentos adotados no serviço de registro e de notas.  

Analisou-se, também, o índice de presteza e qualidade do atendimento, 

mediante observação do tempo de espera e da adequação dos serviços, bem como pelos 

depoimentos de cidadãos que compareceram ao Cartório para expor suas reclamações e 

elogios. 

Quanto às ferramentas de fiscalização pertinentes à segurança e 

autenticidade dos atos praticados, inspecionou-se a sistemática de aplicação e controle do 

selo digital e os aplicativos cartorários utilizados na Serventia.   

No que concerne à verificação das instalações prediais e da estrutura 

mobiliária e de equipamentos, realizou-se vistoria no prédio, utilizando-se critérios 

previamente definidos pela equipe de correição (Anexo I), que têm por escopo auferir a 

adequação das dependências à prestação dos serviços e a segurança e conservação dos 

livros e documentos do Cartório. 

 

4. DADOS ANALÍTICOS DA ESTRUTURA DA SERVENTIA 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 
A Delegatária, Sra. Gessy Rosa Bandeira da Silva – nomeada por meio da 

Portaria nº 1.151/2010, do Tribunal de Justiça – permaneceu no Cartório durante todo o 

período da correição. 

A Serventia conta com 04 (quatro) funcionários, todos legalmente 

registrados, abaixo relacionados: 

Funcionários Data da Admissão Função 

Adaíza Bezerra Gomes 06.02.2013 Auxiliar de Cartório 

Sandra Branca Bezerra 01.04.2013 Servente 

Danielle dos Santos Luna 04.05.2015 Tabeliã Substituta 

Dennis Moacir Luz Prado 17.07.2015 Não Registrado 
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No tocante à regularidade dos encargos trabalhistas, foram verificadas as 

guias de recolhimento dos funcionários, bem como conferidos o Livro de Registro de 

Empregados e os respectivos comprovantes de rendimento mensal. 

Sobre o Livro Registro de Empregados, apresenta diversas folhas sem 

assinatura dos empregados, tanto na admissão quanto na demissão, não constando também 

suas fotografias. 

Não foram apresentados os comprovantes de rendimentos mensais. 

Com relação aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS, foram apresentados pela Delegatária os comprovantes de recolhimento solicitados. 

Registre-se a presença, entre os prestadores de serviços, de pessoas não 

registradas como empregados, a saber: James Charles de Oliveira (Contador), Ewaldo 

Gonçalves da Silva e Ênio Francisco da Silva Cunha (Advogado) e com total acesso as 

dependências da Serventia. 

 

4.2 INSTALAÇÕES PREDIAIS 

A Serventia funciona em prédio próprio, em local de fácil acesso ao público, 

e possui razoáveis acomodações. O ambiente é dividido em 05 (cinco) salas e possui 03 (três) 

banheiros, um deles com acesso ao público. Entretanto, não há banheiro adaptado para 

portadores de necessidades especiais disponível, havendo sido transformado em depósito o 

único dessa espécie existente no imóvel (Vide Anexo II).  

A divisão física das atividades desenvolvidas é composta da seguinte 

maneira: uma sala para atendimento ao público, registro de matrículas, notas, protesto, e 

pessoas jurídicas. Os livros e documentos que compõe o acervo da Serventia são 

armazenados em três locais distintos: uma sala na entrada do prédio, sem ventilação, outro 

local é na sala da Delegatária e por fim em uma sala próxima à cozinha. 

Constatou-se a presença de extintores de incêndio. 

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

câmeras para monitoramento e sensor de presença em todas as dependências. 

Aos usuários dos serviços notariais e de registro é disponibilizado 

estacionamento situado no próprio imóvel, suficiente ao atendimento da demanda. 
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À exceção do banheiro, o estabelecimento apresenta condições de 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 

 

4.3 MOBILIÁRIO E ASPECTOS GERAIS  

O mobiliário é de razoável qualidade, atendendo às necessidades do 

Cartório. 

A Serventia conta com computadores, impressoras, mesas, cadeiras, 

armários e arquivos suficientes para acomodar os livros e documentos.  

 

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E TEMPO DE ATENDIMENTO 

 

O atendimento ao público é realizado das 8h às 16h. Após esse horário, a 

Serventia realiza serviços internos até as 17h. 

Apesar de não haver no Cartório sistema eletrônico para emissão de 

senhas, a correição não detectou excesso do prazo de 30 (trinta) minutos para atendimento 

dos usuários. 

 

6. TABELA DE EMOLUMENTOS 

 

A tabela atualizada estava fixada na janela lateral de Serventia, conforme 

determina o artigo 810 do Provimento COGER nº. 02/2013, inexistindo painel de avisos no 

Cartório (vide Anexo II). 

 

7. RELATÓRIOS DE ATOS PRATICADOS 

 

Foram inspecionados todos os mapas estatísticos, que se apresentam 

regulares e devidamente arquivados em pasta própria.   

A serventia recolhe regularmente os valores destinados ao Fundo de 

Compensação – FECOM e ao Fundo Especial do Poder Judiciário.  

Durante a Correição foram conferidos, por amostragem, os valores dos 

emolumentos recolhidos (Protocolo), constatando-se a regularidade dos recolhimentos. 
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8. SISTEMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ 

 

A serventia está cadastrada no sistema Justiça Aberta, do Conselho 

Nacional de Justiça, sob o nº. CNS 15.437-7 (identificação única). Seus dados encontram-se 

atualizados até a presente data. 

 

9. LIVRO DE RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE – DECISÃO CNJ 

 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ determinou que, em caso de 

reconhecimento por autenticidade, o comparecimento do usuário fique induvidosamente 

documentado, mediante a abertura de livro específico para tal finalidade. 

A Serventia apresentou o livro supracitado, gerado por meio do Sistema 

Cartorário Extradigital, dele não constando termo de abertura. 

O livro apresenta folhas soltas, o que demonstra a ausência de cuidados 

com sua conservação, o que pode trazer problemas em relação à guarda das informações.  

 

10.    MANUTENÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO AUXILIAR, VISITAS E 

CORREIÇÕES E CONTROLE DE DEPÓSITO PRÉVIO 

 

Não há no Cartório os Livros de Controle de Depósito Prévio e de Visitas e 

Correições. 

O Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa está sendo escriturado e 

devidamente impresso, mas a escrituração encontra-se totalmente inconsistente, pois não 

apresenta as despesas efetuadas pela Serventia. 

 

11.    REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

 
11.1 LIVRO “A” – REGISTRO DE NASCIMENTO 

Apresentados os Livros A-16 a A-20, constatou-se: 
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LIVRO OBSERVAÇÕES 

A-16 

Iniciado em 26.01.2010. Encerrado em 02.06.2015, com 138 (cento e 
trinta e oito) páginas. Não contém índice. Encerrado conforme 
determinação no despacho exarado no pedido de providências nº. 
0000031-21.2013.8.01.8001, datado de 24.03.2014, sendo que as páginas 
123 a 138 foram extraídas do sistema LIGHT, após a Correição, e foram 
anuídas pelo MM. Juiz de Direito Corregedor Permanente da Comarca do 
Bujari, Dr. Manoel Simões Pedroga, em suprimento às assinaturas das 
partes e do Oficial da época, conforme procedimento de Comunicação nº 
0000325-19.2015.8.01.0010, ressaltando-se que a base foi alimentada 
pelos Registradores das Serventias de Registro civil de Pessoas Naturais, 
enquanto oficializadas. 

A-17 

Iniciado em 20.12.2010. Encerrado em 30.12.2011, com 200 (duzentas) 
páginas.  Índice em ordem numérica.  Observações: todo o Livro contém 
carimbo determinado pelo MM. Juiz Corregedor da Comarca, para que 
seja justificada a alteração do número das folhas, termo e número do 
Livro.  Ausência de assinatura do Declarante nas páginas 01, 02 e 03; A fl. 
191 contém a inscrição “cancelado”, feita manualmente à caneta, mesmo 
já constando averbação de cancelamento. Em bom estado de 
conservação até a data da Correição. 

A-18 

Iniciado em 02.01.2011. Encerrado em 20.11.2012, com 200 (duzentas) 
páginas. Índice em ordem numérica. Observações: todo o Livro contém 
carimbo determinado pelo MM. Juiz Corregedor da Comarca, para que 
seja justificada a alteração do número das folhas, termo e número do 
Livro; Ausência de fl. 13, constando no local carimbo de certidão 
justificando a ausência; Ausência da assinatura do Registrador Substituto 
na averbação de fl. 65.  Em bom estado de conservação até a data da 
Correição. 
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A-19 

Iniciado em 21.11.2012. Encerrado em 13.01.2014, com 200 (duzentas) 
páginas. Índice em ordem numérica.  Observações: todo o Livro contém 
carimbo determinado pelo MM. Juiz Corregedor da Comarca, para que 
seja justificada a alteração do número das folhas, termo e número do 
Livro. À Fl. 49 consta ressalva feita a caneta; À Fl. 127-v e 139-v não  
consta assinatura do Tabelião Substituto na averbação. Em bom estado 
de conservação até a data da Correição. 

A-20 (em uso) 

Iniciado em 13.01.2014, “em uso” com 246 (duzentas e quarenta e seis) 
páginas.  Ausência do Termo de Abertura. Observações:  até fl. 213, do 
Livro contém carimbo determinado pelo MM. Juiz Corregedor da 
Comarca do Bujari, para que seja justificada a alteração do número das 
folhas, termo e número do Livro; Ausência de assinatura da Tabeliã 
Substituta na averbação de fl. 35-v; Ausência da assinatura do 
Registrador Substituto nas fls. 93, 136, 174, 175, 181, 188, 193, 207, 236, 
239, 240; À fl. 184 consta “em tempo”, manuscrito à caneta, estando o 
assento rasurado; ausência de assinaturas “a rogo” das testemunhas à fl. 
208. Em bom estado de conservação até a data da Correição. 

 
11.2 LIVRO “B” – REGISTRO DE CASAMENTO 

 
Apresentado o Livro B-005, constatou-se: 

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

B-05 (em uso) 

Iniciado em 26.11.2010 (em uso), contendo 210 (duzentas e dez) páginas.  
Observações: todo o Livro contém carimbo determinado pelo MM. Juiz 
Corregedor da Comarca do Bujari, para que seja justificada a alteração do 
número das folhas, termo e número do Livro.  Objeto de correição a 
partir da fl. 130; ausência da assinatura do Tabelião Substituto nas fls. 
169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210. Em bom estado de conservação até a data da 
Correição. 

 
11.3 LIVRO “B - AUXILIAR” – REGISTRO DE CASAMENTO RELIGIOSO 

 
Apresentado o livro B-Auxiliar-004, constatou-se: 

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

B-Auxiliar 004 

Iniciado em 08.02.2011, “em uso”, com 26 (vinte e seis) páginas. 
Observações: As recomendações feitas no Ato da Inspeção Judicial, 
datada de 11.03.2013, já foram obedecidas. O livro encontra-se guardado 
em pasta até a data da Correição. 

Obs: Os casamentos são realizados na lateral da Serventia, toda última sexta-feira de cada 
mês. 
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11.4 LIVRO “C” – REGISTRO DE ÓBITO 
 

Apresentado o Livro C-001, constatou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

 C-001 

Iniciado em 13.12.2010, “em uso”, com 59 (cinquenta e nove) páginas.  
Objeto de Correição a partir da fl. 042.  Observações: Ausência de 
assinatura do Registrador Substituto nas fls. 43, 45, 46, 47, 50, 53.   Na fl. 
052 a data do registro está errada, constando um “em tempo” 
manuscrito à caneta, justificando o erro; A Fl. 53 está duplicada, 
porquanto há dois assentos de óbito inscritos sob a mesma numeração, 
ambos assinados pelo declarante, mas as assinaturas apostas em cada um 
desses assentos são divergentes uma da outra, bem ainda em um desses 
assentos não consta a assinatura do Registrador Substituto. O livro 
encontra-se guardado em pasta. 
 

 
 

11.5 LIVRO “C” – AUXILIAR – REGISTRO DE NATIMORTO 
 

Apresentado o livro C-Auxiliar, constatou-se:  
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

C-Auxiliar-02 
Natimorto 

Iniciado em 29.10.2010, sem qualquer registro até a presente data. O 
livro encontra-se guardado em pasta, em bom estado de conservação. 
 

 

11.6 LIVRO “D” – EDITAL DE PROCLAMAS 
 

Apresentado o livro D-04, constatou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

D-04 

Iniciado em 20.12.2010, “em uso”, com 130 fls. até a data da correição. 
Objeto de correição a partir da fl. 131.  Observações: Ausência de 
assinatura do Registrador nas fls. 11, 27v, 29-v, 33-v, 34-v, 35-v, 37, 38-v, 
41-v, 42-v, à 46-v, 65-v, 74-v, 75-v, 76-v à 79-v, 113-v, 114-v. Os números 
das páginas encontram-se rasurados nas fls. 108 a 121. Não foram 
cumpridas as recomendações apontadas no Relatório da Correição de 
2013. Ausência das fls. 131, 132, 133, 138, 139, 148, 149, 151, 154, 155, 
157, 158, 159, 160, 161, 163, 165, 168, constando apenas folhas em 
branco no local, manuscritas à caneta, com o número da página e um 
nome, provavelmente o do noivo; a fl. 146 está rasurada (manuscrito à 
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caneta); ausência de assinatura nas fls. 147 a 161; 163 a 166; 168 a 173; 
175, 177, 180, 187, 188, 195;  consta assinatura do Registrador Substituto 
somente no verso do Edital de Proclamas das fls. 174, 176, 178, 179, 181, 
182, 183, 184, 186, 189, 190 a 208; os números das fls. 131 até 208 estão 
manuscritos à caneta, inexistindo carimbo e visto nas páginas, medida 
que deveria ser adotada para segurança jurídica dos atos ali inscritos; 
observou-se também a ausência de cronologia nas datas dos editais de 
proclamas, verificando-se que a sequência das folhas não se coaduna com 
a ocorrência dos eventos que se seguem no tempo, eis que não observam 
a sequência temporal (datas em sequência).  A título de exemplo citam-se 
os seguintes casos: fl. 134 (datada de 10.10.2013); fl. 153 (datada de 
03.01.2013); fl. 162 (datada de 06.02.2014); fl. 170 (datada de 
02.14.2013); fl. 209, último edital do livro (consta a data de 27.11.2013). 
O livro encontra-se guardado em pasta. 
 

 
 

11.7 LIVRO “E” – REGISTROS ESPECIAIS 
 

Apresentado o livro E-001, constatou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

E-01 

Iniciado em 29.10.2010, “em uso”. Contém 15 (quinze) folhas. Objeto de 
correição a partir da folha 005; até a data da Correição, o livro encontra-
se guardado em pasta, estando em bom estado de conservação. 
  

 

11.8 PROCESSOS DE HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL 

Os processos de habilitação para casamento civil foram correcionados por 
amostragem, constatando-se: 

 
HABILITAÇÕES PARA CASAMENTO CIVIL – ANO DE 2014 
 

 
1.  NILSON BISPO FALCÃO e MAIRDES FRANCISCA DA SILVA - Livro B-05, fl. 161; 
2.  ALDO DO NASCIMENTO HONÓRIO SILVA e NATÁLIA SILVA DE SOUZA  - Livro B-05, fl. 
162 ; 
3.  JANCARLOS ALBUQUERQUE MONTEIRO e FABRÍCIA DA S. ALBUQUERQUE - Livro B-05, 
fl. 156; 
4.  FRANCILENISIO LOPES DE OLIVEIRA e MARIA ANTONIA CASTRO DE ARAUJO - Livro B-
05, fl. 159; 
5.  ADILSON DOS SANTOS FERNANDES e LUANA ALVES DE MELO - Livro B-05, fl. 174; 
6.  JONAS SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE e GERCIANE DA SILVA VIEIRA  - Livro B-05, fl. 160; 
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7.  GUILHERME SCHIRME DUARTE e YARA FERNANDA VIEIRA - Livro B-05, fl. 154; 
8.  GELCIMAR DE SOUZA BESSA e JAINE PAULA MARTINS - Livro B-05, fl. 153; 
9.  JOSÉ SOARES NETO  e  FRANCISCA RAIMUNDA SOUZA ALENCAR  - Livro B-05, fls. 155; 
10 NAMINSON SOUZA FONSECA e TCHARUANY ROCHA DE ASIS – Livro B-05, fls. 150; 
11 JOÃO MAGALHÃES DA FONSECA e SOFIA APARECIDA CAMPOS – Livro B-05, fl. 151; 
12 JULIANO DANTAS DE LIMA e DENISE LOPES LIMA – Livro B-05, fl. 152; 
13  FRANCISCO DA CUNHA LIMA e ADALCINETE BOAVENTURA DA SILVA LIMA – Livro B-05, 
fl. 172; 
14  MESSIAS SOUZA DE OLIVEIRA e ANDRESSA BRAGA VIANA – Livro B-05, fl. 180; 
15  DJONES RODRIGUES TEIXEIRA E MARCELA FREITAS SANTOS – Livro B-05, fl. 173; 
16  FRANCILDO RODRIGUES FERREIRA e NATALY PAIVA COSTA – Livro B-05, fl. 175; 
17  FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA e ADRIELE LIMA CARVALHO – Livro B-05, fl. 148; 
18  DANIKEL A.DE L. MAGALHÃES e RAYANE C. DE OLIVEIRA – Livro B-05, fl. 149; 
19  FRANCISCO FERREIRA DE LIMA e MARIA ANTONIA CAVALCANTE LIRA – Livro B-05, fl. 
183; 
20  IVAN SALATIEL D. BARROS e FCa.  JAQUELINE A. PINTO – Livro B-05, fl. 182; 
21  ÓZEAS GUEDES DE OLIVEIRA E RAQUEL MELO DA SILVA DE OLIVEIRA – Livro B-05, fl. 
184; 
22  RENAN DE SOLUZA MELO e JOSIANE DA SILVA DOS SANTOS – Livro B-05,  fl. 185; 
23  HORÁCIO SANTANA BEZERRA e RAQUEL AMORIM BENIGNO – Livro B-05, fl. 181; 
24  FRANCISCO LEANDRO SILVA DE SOUZA e FIAMA VALENTE SOARES  - Livro B-05, fl. 171; 
 
 Após verificar os processos de Habilitação para Casamento acima mencionados,  
constatou-se que: não constam dos referidos processos os carimbos com a numeração de 
páginas, as datas do casamento e de arquivamento, nem o carimbo de remessa e 
recebimento ao Juiz de Paz. As assinaturas dos noivos e das testemunhas não estão 
reconhecidas, e inexiste carimbo de certidão informando que foi assinado na presença do 
Registrador ou funcionário que os atendeu. As cópias do RG e CPF dos noivos e 
testemunhas não foram autenticadas, e não há carimbo de “confere com o original”. Os 
processos não estão autuados corretamente na ordem. 
 
Registre-se que a ausência de reconhecimento das assinaturas somente é permitida se a 
assinatura for colhida na presença do oficial, devendo tal circunstância ser certificada, 
consoante determinação inserta no art. 740 do Provimento COGER n. 02/2013.  
 
 
25.  WELLINGTON N. DE SOUZA  e MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DE MEL – livro B-05 fl. 97 
O processo não contém os carimbos com a numeração de folhas. Não constam as datas do 
casamento, de arquivamento e de remessa e recebimento ao Juiz de Paz. Não há Certidão 
de Habilitação. As assinaturas dos noivos e das testemunhas não estão reconhecidas, e não 
há carimbo de certidão informando que foi assinado na presença do Registrador ou 
funcionário que os atendeu. As cópias do RG e CPF dos noivos e testemunhas não foram 
autenticadas, e inexiste carimbo de “confere com o original”. Observou-se ainda que, na 
última página (ilustrada à fl. 93 deste relatório), constam 03 (três) carimbos que ensejam 
incongruências quanto ao Juiz de Paz: O carimbo alusivo à remessa consta como sendo 
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elaborado pelo Oficial Substituto (Marcio da Silva Rodrigues) remetendo para ele mesmo, 
na qualidade de Juiz de Paz Titular, ressalvando que ele não apostou sua assinatura; na 
sequência de atos, há uma certificação mencionando que os requisitos afetos à habilitação 
restaram cumpridos, porém tal certidão foi assinada por Zacarias do Carmo Filho, na 
qualidade de Juiz de Paz substituto; por conseguinte, advém outro carimbo certificando que 
o casamento foi realizado, desta vez consignando o nome do Senhor Márcio da Silva 
Rodrigues como Oficial Substituto, mas tal certificação também não está devidamente 
assinada. 

Nota: O cartório não possui livro de protocolo, a numeração é fornecida pelo sistema 
cartorário desde o mês julho de 2015. 
 

11.9 DOCUMENTOS, RELATÓRIOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DO 

REGISTRO CIVIL 

As Comunicações recebidas estão arquivadas, cumprindo-se as 

determinações insertas no artigo 106 da lei 6.015/73. Quanto às comunicações expedidas, 

não foram apresentadas, pois segundo a funcionária Adaiza, está sendo realizado 

levantamento dos anos de 2014 até a presente data, 10 de agosto de 2015. 

Os Ofícios recebidos e expedidos estão arquivados. 

Os Mandados de Averbações estão arquivados. 

Os Relatórios Mensais encaminhados para o IBGE, INSS, PRF, JSM e TRE 

estando todos arquivados em pastas. Apenas os relatórios enviados ao IBGE são arquivados 

trimestralmente. 

As D.N.V. (declarações de nascido vivo) encontram-se arquivadas em pasta. 

As D.O. (declarações de óbito) encontram-se arquivadas em pastas. 

 

12. TABELIONATO DE NOTAS 

12.1 LIVROS 

Os atos do cartório são registrados no Sistema Extradigital (em fase 

implantação), impressos e arquivados em pastas. Anteriormente não existia sistema 

cartorário, sendo as escrituras lavradas e encadernadas em pastas com 200 folhas. 

 
12.2 LIVRO DE PROCURAÇÃO 

Apresentados os livros 11 a 13, constatou-se: 
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LIVRO OBSERVAÇÕES 

11 

Iniciado em 23.10.2013. Encerrado em 20.05.2014. Correcionado a partir 
da fl. 24.  
- Fl. 45: o que deveria ser uma procuração é um substabelecimento; 
- Fl. 88: não consta o número do selo de fiscalização, invalidando assim a 
procuração; 
- Fl. 89: há duas procurações distintas com numeração idêntica; 
- Fl. 136/137: não consta o número do selo de fiscalização, situação qu 
invalida a procuração; 
- Fl. 142: procuração datada de 10 de fevereiro, sendo a anterior e a 
posterior do mês de março, situação que enseja inobservância no 
arquivamento sequencial dos atos nos livros notariais; 
- Fl. 160: não consta o número do selo de fiscalização e nem a assinatura da 
outorgante; 
- Fl. 164: procuração datada de 08 de janeiro, sendo a anterior e a posterior 
do mês de março, situação que enseja inobservância no arquivamento 
sequencial dos atos nos livros notariais; 
- Fl. 166: há duas procurações com essa numeração; a segunda apresenta o 
verso totalmente rasurado, sendo impossível ler o que foi escrito, 
constando da folha seguinte uma certidão sem as assinaturas dos 
outorgantes;  
- Fl. 191 e 192: procurações feitas cada uma com duas folhas, numeradas 
com se contivessem uma única folha.  
O Termo de Encerramento não contempla as ocorrências mencionadas. 
 

12 

O Livro foi Iniciado em 20.05.2014. Encerrado em 06. 04.2015. Possui 
termo de abertura. Possui termo de encerramento não assinado.  
 
- Fl. 001: não possui a numeração do selo; 
- Fl. 002: encontra-se solta no livro; 
- Fl. 003: ato lavrado como procuração, entretanto trata-se de uma 
escritura pública objetivando revogação de mandato, que deveria ser 
lavrada no livro de escrituras públicas (geral); 
- Fl. 050: numeração utilizada em dois instrumentos (repetida), tendo uma 
delas manuscrito com lápis consignando a letra “A”, visando distinguir os 
atos; 
- Fl. 051: repetida e riscada a lápis com a letra A; 
- Fl. 064: não constou da procuração a condição da menor representada 
pela mãe, situação que enseja vício na substância do ato; 
- Fl. 071: inobservância na sequência procuração datada de 08 de agosto, 
porém a anterior e a posterior fazem referência ao mês de setembro; 
Fl. 072: número do livro errado, rabiscado o número correto a lápis; 
Fl.  95: retificada à caneta; 
Fl. 118: encontra-se com numeração repetida e riscada a lápis; 
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Fl. 132: procuração inexistente no livro; 
Fl. 164 e 165: procurações datadas de 10 de janeiro, sendo a anterior e a 
posterior do mês de fevereiro; 
Fl. 178: deveria ser uma escritura pública, porém foi feita a escritura de 
cancelamento de procuração no livro de procuração; 
Fl. 187: procuração com numeração repetida, retificada a lápis utilizando-se 
a letra “A”; 
Fl.194: procuração com numeração repetida, retificada a lápis utilizando-se 
a letra “A”. 
O Termo de Encerramento não contempla as ocorrências mencionadas, e 
não foi assinado pela Tabeliã. 
 

13 

Iniciado em 08.04.2015. Última procuração nº 72, lavrada em 07.08.2015. 
- Não possui Termo de Abertura; 
- As procurações que, em tese, deveriam ser as de número 24, 25 e 34, 
estão grafadas com o número 01; 
- As procurações de Fl. 44 e 54 não foram encontradas no livro. 

 

12.3 LIVRO DE SUBSTABELECIMENTO 

Foi informado inexistir um livro especifico para substabelecimentos, sendo 

os atos dessa espécie realizados no livro de procuração em uso. 

 

12.4 LIVRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DIVERSAS 

Apresentados os livros 10 a 11, verificou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

10  

Iniciado em 25.06.2013. Encerrado de 16.06.2014. Livro encadernado. 
Possui índice e Termo de Abertura. Termo de encerramento não 
assinado. 
Fl. 95: não foi existe a averbação do georreferenciamento na ficha do 
imóvel; 
Fl. 98-99: divergência na matricula do imóvel - Ipê para EPP. Foi 
encontrado dentro da documentação o cartão de assinatura do 
comprador José Dias; 
Fl. 102-105: não foi encontrada a documentação da referida escritura; 
Fl.  106-108: não consta a assinatura de advogado; 
Fl. 109-110: não foi encontrada a documentação da referida escritura; 
Fl. 113-114: na matrícula do imóvel consta como solteiro o estado civil do 
vendedor, figurando como casado na escritura; 
Fl. 119-124: não foi encontrada a documentação e não consta o numero 
do selo; 
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Fl. 141-142: documentação não encontrada; 
Fl. 142-143: existe repetição no numero 142;  
Fl. 161-162: não foi encontrada a documentação; 
Fl. 163-164: procuração citada na escritura não se encontra arquivada 
com o restante da documentação; 
Fl. 169-170: não foi encontrada a documentação; 
Fl. 173-174: não foi encontrada a documentação; 
Fl. 175-176: não foi encontrada a documentação; 
Fl. 177-178: ausência de comprovação do óbito e da certidão de inteiro 
teor do imóvel; 
Fl. 186-187: certidão de inteiro teor vencida; 
Fl. 200: escritura inexistente. 
 

O Termo de Encerramento não contempla as ocorrências mencionadas, e 
não foi assinado pela Tabeliã. 

11 

Iniciado em 20.06.2014. Em uso até a fl. 135, datada de 03.07.2015. 
Possui Termo de Abertura. 
Fl. 003-004 – não foram arquivados os documentos citados na escritura, 
constando somente os contratos de alteração contratual da outorgante 
vendedora; 
Fl. 007-008: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
011-012: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
014-015: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
16-18: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
19-21: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
22-23: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
26-27: certidão de inteiro vencida; 
54-55: não foi encontrada a documentação; 
56-57: não foi encontrada a documentação; 
58-59: certidões descritas na escritura não foram arquivadas; 
60-61: certidão de Inteiro Teor vencida; 
62-63: procuração apresentada é uma cópia;  
64-65: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
66-71: não foi encontrada a documentação; 
72-73: ausência da Certidão de Inteiro Teor; 
81: há duas escrituras com esse número;                                 
102-105: não foi encontrada a documentação; 
119-120: não foi encontrada a documentação; 
121-122: há duas escrituras com essa numeração, e uma delas não possui 
documentação arquivada. 
 

 

12.5 LIVRO DE TESTAMENTOS 
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Apresentado o Livro de Testamentos em uso, constatou-se transcrição de 

01 (um) ato até a data da correição. Em ordem. 

 

12.6 REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS 

Realizado por meio do sistema de fichas digitalizadas. 

12.7 INSPEÇÃO EM DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM ESCRITURAS PÚBLICAS 

Foram verificados todos os documentos que instruíram o Livro de 

Escrituras Públicas nº. 10, e os demais livros por amostragem. 

 

Livro 10 
(em uso) 

- Documentação em ordem 

 

Livro 09 
Amostragem 

*Folhas 10/11 – documentação em ordem. 
*Folhas 52/53 – documentação em ordem. 
*Folhas 137/138 – documentação em ordem 

Livro 08 
Amostragem 

*Folhas 45/46 – documentação em ordem. 
*Folhas 94/96 – documentação em ordem. 
*Folhas 147/148 – documentação em ordem. 

Livro 07 
Amostragem 

*Folha 33 – documentação em ordem. 
*Folhas 84/85 – documentação em ordem. 
*Folhas 149/150 – documentação em ordem. 

Livro 06, 05, 
04, 03 

(oficializado) 

*Inexistência de documentação desses livros em quase todos os 
atos. 
 

 

12.8 SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE 

Declarações de hipossuficiência e ofícios de órgãos públicos arquivados 

mensalmente em pasta classificadora. 

 

13.   REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

13.1 LIVRO “1” - PROTOCOLO 

Apresentado o Livro de protocolo nº 01, iniciada a correição a partir da 

folha 057, tendo sido correcionado até o protocolo 890, fl. 118, datado de 30.07.2015. 

Foram identificadas as seguintes irregularidades:  
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1) Os protocolos 357, 358, 408 estão repetidos, com apresentantes 
diferentes; 

2) Existência do protocolo 396-A; 
3) O protocolo seguinte ao 459 é o 500, havendo 41 (quarenta e um) números 

de protocolo sem utilização; 
4) Os protocolos 552 e 569 encontram-se repetidos, porém com os mesmos 

apresentantes; 
5) Ausência do protocolo nº 846; 

 

Observação: Após o término da implantação do Sistema Extradigital, o protocolo será feito 

por meio eletrônico a partir da folha 115, seguindo a sequência numérica. 

 

 

 

 

 

13.2 LIVRO “2” - REGISTRO GERAL 

Todas as matrículas estão prenotadas no Livro 02 – Registro Geral (sistema 

de fichas), tendo sido averiguadas na correição as matrículas 1.113 a 1.248. 

 

13.3 LIVRO “3” – REGISTRO AUXILIAR 

Todas as matrículas estão no sistema de fichas. Analisado a partir da ficha 

nº 441, de 18.11.2013, contendo até a data da correição 533 (quinhentas e trinta e três) 

matrículas, a última datada de 22/07/2015. Em ordem. 

 

13.4 LIVRO “4” – INDICADOR REAL 

O indicador Real era feito no Word. Atualmente, está sendo transferido 

para o meio eletrônico, em virtude da implantação do Sistema Extradigital. 

 

13.5 LIVRO “5” – INDICADOR PESSOAL 

O indicador pessoal era feito no Word. Atualmente, está sendo transferido 

para o meio eletrônico, em virtude da implantação do Sistema Extradigital. 
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13.6 LIVRO DE REGISTRO DE TERRAS RURAIS ADQUIRIDAS POR ESTRANGEIROS: 

Livro iniciado no dia 29/10/2010, sem registro até a presente data. 

 

13.7 LIVRO DE REGISTRO DE COMUNICAÇÕES RELATIVAS A DIRETORES E EX-

ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE EM REGIME DE INTERVENÇÃO OU DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 6.024 DE 13.03.74) 

Os pedidos de indisponibilidade de bens são respondidos e arquivados na 

Serventia. Em caso de existência de bens são feitas averbações à margem da(s) respectiva(s) 

matrícula(s), comunicando-se ao requerente. 

 

 

 

 

 

 

13.8 DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA 

As informações relativas às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) 

foram enviadas à Delegacia da Receita Federal corretamente. 

 

13.9 DO ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

Não foram apresentados os documentos relativos aos seguintes protocolos 

solicitados: 674, 714, 720 e 801.  

 

13.10 DOCUMENTAÇÃO DE ORIGEM DOS REGISTROS 

PROTOCOLO TIPO SITUAÇÃO 

523 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

528 Contrato de Mútuo da Caixa Em ordem 

531 Cédula de Crédito Bancário Em ordem 

536 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

 545 Título de Domínio Em ordem 

550 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 20 

554 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

561 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

568 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

575 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

580 Titulo Definitivo do INCRA Em ordem 

585 Averbação de Contrato Em ordem 

586 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

590 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

595 Contrato de Mútuo da Caixa Em ordem 

596 Cédula Rural Pignoratícia Em ordem 

602 Averbação de Construção Em ordem 

604 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

609 Título de Domínio Em ordem 

611 Escritura Pública de Compra e Venda Falta ITBI 

615 Averbação de Construção Em ordem 

620 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

633 Cédula Rural Hipotecária Em ordem 

640 Averbação de Construção Em ordem 

648 Escritura Pública de Doação  
(Foto Anexo III) 

Foi apresentado ITBI em vez de 
ITCMD 

651 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

655 Termo Aditivo Em ordem 

662 Contrato de Mútuo da Caixa Em ordem 

666 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

670 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

680 Contrato de Compra e Venda e Mútuo Em ordem 

683 Contrato de Compra e Venda e Mútuo Em ordem 

689 Contrato de Compra e Venda e Mútuo Em ordem 

692 Contrato de Compra e Venda e Mútuo Em ordem 

697 Cédula de Crédito Bancário Em ordem  

729 Contrato de Compra e Venda e Mútuo Em ordem 

733 Contrato de Mútuo da Caixa Em ordem 

745 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

768 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

776 Escritura Pública de Compra e Venda Falta ITBI 

787 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

796 Contrato de Compra e Venda Caixa Em ordem 

810 Escritura Pública de Compra e Venda Em ordem 

853 Contrato de Mútuo da Caixa Em ordem 

 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 21 

Caso apresentado: A Delegatária Gessy Rosa Bandeira da Silva apresentou uma Cédula de 

Crédito Bancário contendo alguns fatos que chamaram sua atenção, listados a seguir (cópias 

anexas): 

 

• O protocolo não consta do Livro de Protocolo nº. 01, encerrado à folha 072 
por determinação do Corregedor, tendo sido utilizado como último 
protocolo o de nº. 1.263; 

• A data do último protocolo é de 28.10.2010, e no protocolo nº. 1.271 
consta a data de 16.10.2010; 

• Na data que foi efetuado o registro a Serventia já estava privatizada, 
portanto, o Sr. Francisco de Assis não poderia ter assinado. 

 

14.    REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 
14.1 TÍTULOS E DOCUMENTOS 

 

Apresentados os Livros A-1 (protocolo) e B-08 (registro), constatou-se:  

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

A-1 

No Livro A-1 (PROTOCOLO PARA APONTAMENTO DE TODOS OS TÍTULOS, 
DOCUMENTOS E PAPEIS APRESENTADOS, DIARIAMENTE, PARA SER 
REGISTRADOS OU AVERBADOS), consta certidão com o seguinte teor: 
“Certifico que foi solicitado na correição de 2013 o desmembramento do 
Livro de Protocolo, onde o mesmo (sic) era utilizados (sic) tanto para 
protocola (sic) os documentos de Títulos e Documentos quanto de 
Pessoas Jurídicas, a solicitação foi atendida à (sic) partir do dia 
16/02/2015, à (sic) partir das folhas 026 (vinte e seis) com o número de 
protocolo 300. Tendo sido utilizado como último protocolo o de nº 309, 
nas folhas 027  (declaração de reconhecimento de limites)”. Deverá ser 
lavrada uma certidão no livro de protocolo A-1 de Títulos e Documentos, 
explanando os motivos do desmembramento. 
 

B-8 (em uso) 

Iniciado em 11.12.2014. Em uso. Com o trabalho que está sendo realizado 
na Serventia de reorganização dos livros, o presente Livro B-08, que 
iniciou com a folha 262, terá suas páginas renumeradas, a fim de corrigi-
lo; constatou-se a existência de documentos de registro do Livro B-12 
entre o B-8, a exemplo do documento de fl. 363, uma Certidão de 
Registro de Marca de Fogo, utilizando-se o B-08, e da Declaração de 
Respeito de Limites com Anuência, utilizando-se o B-12, o qual também 
deverá ser retificado (Anexo II). O Juiz Corregedor Permanente deverá 
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acompanhar o processo de reorganização do Livro B-08, atestando as 
folhas que deverão ser renumeradas.  
 

 
 

14.2 PESSOAS JURÍDICAS 
 
Apresentados os Livros A-1 (protocolo) e A-08 (registro), constatou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

A-1 

No Livro A-1 (PROTOCOLO PARA APONTAMENTO DE TODOS OS TÍTULOS, 
DOCUMENTOS E PAPEIS APRESENTADOS, DIARIAMENTE, PARA SER 
REGISTRADOS OU AVERBADOS), consta certidão com o seguinte teor: 
“Certifico que foi solicitado na correição de 2013 o desmembramento do 
livro de Protocolo, onde o mesmo (sic) era utilizado tanto para Títulos e 
Documentos quanto para Pessoas Jurídicas, e para que o protocolo não 
fique repetido o mesmo (sic) se iniciará com o número 300 (trezentos) 
como foi utilizado pelo novo protocolo de Títulos e Documentos, nas 
folhas 026”. Deverá ser lavrada uma certidão na abertura do livro de 
protocolo A-1, explanando os motivos do desmembramento. 
 

A-8 

Iniciado em 05.08.2015. Em uso. Com o trabalho que está sendo realizado 
na Serventia de reorganização dos livros o presente Livro A-08, que 
iniciou com a folha 265 (duzentos e sessenta e cinco), será renumerado 
novamente, para que se possa dar uma continuidade correta. O Juiz 
Corregedor Permanente deverá acompanhar o processo de reorganização 
do Livro A-08, atestando as folhas que deverão ser renumeradas.  
 

 
 
Observação: Na correição de 2013 foi recomendado que os documentos concernentes aos 

Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas fossem arquivados separadamente, porém na 

presente correição identificou-se que continuam a ser protocolados no mesmo Livro, sendo 

ainda os documentos arquivados juntos. Os livros com o número de ordem do B-04 ao B-07 

e A-04 ao A-07, foram separados pela equipe contratada pela delegatária. (foto anexo III) 

 

15.    TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 

 

15.1 LIVROS: 

Os atos do cartório são feitos no Word. 
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15.2 LIVRO DE PROTOCOLO DE PROTESTO 

Apresentado o livro de protocolo sem número. Iniciado a correição a partir 

da fl. 024, datada de 09.01.2014. O último protocolo é o de número 091, com data de 

14.02.2015.  

Constatou-se a ausência das folhas 029, 34, 35, 41, 43, 52, 53, 54, 62, 68, 

69, 70, 77, 88 e 90. Livro sem termo de abertura, havendo ainda protestos a ser 

protocolados (o último título constante de uma tabela de controle avulsa, alocada dentro do 

Livro, é o de número 103, constando como último protocolo registrado o de nº. 091 (Foto 

Anexo III). 

 

 

15.3 LIVRO DE REGISTRO DE PROTESTO 

Foi apresentado o Livro nº. 01, cujo termo de abertura data de 29.10.2010. 

Na Correição passada não havia nenhuma folha, pois nenhum titulo havia sido até então 

protestado. Nesta verificação constam 043 páginas. 

Com a implantação do Sistema Extradigital, iniciou-se o Livro 02, seguindo-

se a sequência de numeração de folhas. O carimbo da correição foi postado à folha 036, 

devendo voltar a figurar este Livro como o de nº. 01.   

 

 

 

 

 

 

15.4 CANCELAMENTO DE PROTESTO    

 

Instrumento de 
protesto 

OBSERVAÇÕES 

Livro 01  
Fls. 025 

Carta de Anuência 

Livro 01  Instrumento de Protesto 
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Fls. 033 

 
 

16.    DO ACERVO REGISTRAL 

Da análise do acervo registral da Serventia constatou-se sua separação 
individual em estantes, acondicionado em caixas arquivo, exceto os livros.  

 

17.    FISCALIZAÇÃO DOS SELOS, REMESSA DE DADOS E EMOLUMENTOS 
 

A Serventia é informatizada, e utiliza o selo digital desde 04/07/2013. 

Utiliza aplicativos cartorários do desenvolvedor de sistemas Extradigital. 

Todos os módulos estão integrados a banco de dados SQL. 

Como se trata de Serventia única pratica todos os atos previstos nas 

tabelas de emolumentos. Entretanto, há divergência de valores, a exemplo do serviço de 

autenticação e reconhecimento de firma, cujo emolumento constante da tabela em vigor é 

de R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos), e o valor transmitido ao portal é R$ 2,30 

(dois reais e trinta centavos). Também os emolumentos da procuração pessoa física diferem 

do montante oficial, fixado em R$ 26,26 (vinte e seis reais e vinte e seis centavos), constando 

do portal o montante de R$ 26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos). 

Nos últimos sete meses do ano de 2015, a Serventia não enviou os arquivos 

de retorno no prazo de um dia útil após a realização do ato, como determina o art. 14 do 

Provimento COGER nº. 03/2013. 

Em 12/08/2015 a Serventia possuía o lote de selos nº 528, não 

comunicados ao portal, fora de uso em aberto, contendo 1.329 (um mil, trezentos e vinte e 

nove selos), numerados de AC178024-05 a AC180023-75.  

O lote em uso era o de nº. 587, com 406 (quatrocentos e seis) selos livres 

pendente de envio. Não obstante, 161 (cento e sessenta e um) selos apresentam numeração 

menor que o último selo comunicado ao portal (arquivo remetido no dia 10/08/2015, com a 

numeração AC 404562-72). 

Ressalte-se utilizar a Serventia uma etiqueta branca para impressão dos 

selos digitais, o que facilita possíveis fraudes nos atos selados. 
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A Serventia aderiu ao CRC da ARPEN, entretanto pediu a desvinculação do 

módulo P13, sendo a única das 24 serventias com atribuições de Registro Civil do Estado que 

não possibilita a emissão de certidões de nascimento diretamente das casas de saúde.  

Não há registro de atraso no cumprimento dos prazos das comunicações 

civis e das solicitações de comunicações civis feitas pelo portal CRC. 

No portal CRC a Serventia já inseriu os seguintes dados: 

Tipo de registro Registros carregados no 
Portal CRC 

Nascimento 52 

Casamento 01 

TOTAIS 53 

 

18.     INSS e FGTS 
 

Com relação aos recolhimentos das contribuições previdenciárias que 

devem ser efetuadas ao INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, o 

Cartório apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e os comprovantes de 

recolhimento do INSS. 

Assim, percebe-se a regularidade dos recolhimentos referentes ao período 

averiguado. 

 

19.     ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

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

para registro das entradas e saídas, nos moldes da norma emanada desta Corregedoria 

Geral, bem ainda da regra inserta no PCN nº 45/2015. 

Apesar de não dispor de sistema específico para lançamento das despesas 

e receitas diárias, a Serventia tem registrado os lançamentos em planilha eletrônica, 

entretanto anota somente as receitas, não escriturando as despesas. 

Da análise aos registros contábeis nota-se uma diferença significativa entre 

os valores apresentados pelo aplicativo cartorário, os constantes do livro diário apresentado 
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pelo Cartório e aqueles presentes no relatório apresentado pelo Portal E-Selo, fato que 

enseja justificativa por parte da Delegatária. 

A titular do serviço tem efetuado os depósitos destinados ao Fundo de 

Compensação - FECOM e ao Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEJ (fiscalização), 

utilizando como parâmetro os atos praticados pela Serventia, resultando em diferença nos 

aludidos recolhimentos quando comparados aos valores consignados no livro de registro 

apresentado, e também em relação aos valores retirados do sistema cartorário. 

 

19.1 LIVRO CAIXA 

A escrituração do livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa deve seguir 

os critérios e procedimentos determinados pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC) 

para a escrituração contábil e dos fatos patrimoniais. A guarda e manutenção dos 

documentos e arquivos contábeis deve observar os mesmos cuidados dispensados ao livro 

caixa. 

Ressalte-se que a escrituração contábil deve ser realizada com observância 

aos Princípios de Contabilidade, previstos 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 deve ser diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e 

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

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

A Delegatária possui livro caixa físico. As informações apresentadas abaixo 

foram extraídas das planilhas que formam o Livro 01/2014, aberto em 31 de dezembro de 

2014, não encadernado, entregue pela Delegatária, cujos lançamentos são confeccionados 

em planilha eletrônica e apresentam a seguinte situação: 

 

LIVRO DIÁRIO 

JULHO DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

19.649,50 3.119,00 16.530,50 
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JUNHO DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

33.322,45 5.206,75 28.115,70 

MAIO DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

25.547,35 4.028,98 21.518,37 

ABRIL DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

47.212,25 25.995,44 21.216,81 

MARÇO DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

31.701,25 5.026,12 26.675,12 

FEVEREIRO DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

13.607,20 2.245,55 11.361,65 

JANEIRO DE 2015 

Entrada Despesas SALDO 

12.038,85 2.755,28 9.823,57 

DEZEMBRO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

46.192,80 7.682,55 38.510,25 

NOVEMBRO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

14.721,55 11.698,46 3.023,09 

OUTUBRO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

28.797,52 5.005,23 23.792,29 

SETEMBRO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

257.661,90 42.610,64 215.051,26 

AGOSTO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

257.661,90 42.610,64 215.051,26 

JULHO DE 2014 
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Entrada Despesas SALDO 

257.661,90 42.610,64 215.051,26 

JUNHO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

38.991,13 6.574,87 32.416,26 

MAIO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

23.926,96 5.072,62 18.854,34 

ABRIL DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

22.683,79 4.419,46 18.264,33 

MARÇO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

44.269,02 8.749,45 35.519,57 

FEVEREIRO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

28.664,06 5.270,10 23.393,96 

JANEIRO DE 2014 

Entrada Despesas SALDO 

56.514,83 21.858,61 34.656,22 

 

A coluna referente às despesas encontra-se em branco, não tendo sido 

possível calcular o saldo mensal da Serventia. 

Pelo exposto, nota-se que a arrecadação das Serventias Extrajudiciais da 

Comarca de Bujari não condiz com os relatórios de atos praticados, fato atribuído à falta de 

confiabilidade dos dados enviados pelo sistema cartorário, em relação aos dados oriundos 

da Planilha Eletrônica que gera o Livro Diário Auxiliar. 

Ressalte-se que os valores das receitas apresentados pela planilha 

eletrônica deveriam ser exatamente os mesmos constantes do sistema cartorário, o que não 

ocorre.  
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19.2 RECOLHIMENTOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO E FUNDO DE FISCALIZAÇÃO 

Segundo as informações levantadas nos arquivos da GEFEX, a Serventia 

tem efetuado os depósitos mensais junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mais 

especificamente do Fundo de Compensação – FECOM e Fundo Especial do Poder Judiciário – 

FUNEJ (fiscalização): 

 

RELATÓRIO ENVIADO A COGER 

JUNHO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     27.444,08  1.614,36 3.228,72 32.287,16 

MAIO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     22.016,82  1.295,13 2.590,22 25.902,17 

ABRIL 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     44.155,07  2.597,36 5.194,72 51.947,15 

MARÇO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     26.939,65  1.602,08 3.191,09 31.732,82 

FEVEREIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     16.772,43  988,47 1.976,94 19.737,84 

JANEIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     16.582,02  975,41 1.950,83 19.508,26 

DEZEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

39.264,36 2.309,67 4.619,33 46.193,36 

NOVEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

12.513,34 736,08 1.472,16 14.721,58 

OUTUBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

25.323,86 1.489,62 2.979,26 29.792,74 

SETEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

                     13.873,66        880,43      1.057,96         15.812,05  

AGOSTO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

29.550,50 1.738,27 3.476,54 34.765,31 
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JULHO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

21.043,05 1.240,51 2.471,63 24.755,19 

JUNHO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

32.204,40 1.956,51 3.903,19 38.064,10 

MAIO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

17.387,46 1.085,10 2.170,13 20.642,69 

ABRIL 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

18.661,55 1.100,23 2.191,63 21.953,41 

MARÇO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

37.659,89 2.215,39 4.426,08 44.301,36 

FEVEREIRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

24.082,74 1.418,74 2.833,00 28.334,48 

JANEIRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

45.288,12 3.615,35 7.228,31 56.131,78 

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

RELATÓRIO PORTAL ESELO 

JUNHO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

28.296,65 1.670,89 3.332,30 33.299,84 

MAIO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

21.718,06 1.281,82 2.554,74 25.554,62 

ABRIL 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

40.114,71 2.365,86 4.721,25 47.201,82 

MARÇO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

26.939,65 1.591,48 3.170,13 31.701,26 

FEVEREIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

11.569,43 684,64 1.360,94 13.615,01 

JANEIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

10.236,33 605,19 1.204,42 12.045,94 

DEZEMBRO 2014 
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Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

39.266,93 2.312,74 4.613,08 46.192,75 

NOVEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

12.514,90 737,54 1.469,11 14.721,55 

OUTUBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

24.990,01 1.442,14 2.877,77 29.309,92 

SETEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

        13.992,04   824,96      1.641,95        16.458,95  

AGOSTO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

29.629,97 1.744,52 3.482,54 34.857,03 

JULHO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

21.008,39 1.238,39 2.467,59 24.714,37 

JUNHO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

33.164,48 1.953,06 3.898,51 39.016,05 

MAIO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

20.360,16 1.199,98 2.391,76 23.951,90 

ABRIL 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

19.314,24 1.138,55 2.268,40 22.721,19 

MARÇO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

36.126,39 2.716,73 5.425,90 44.269,02 

FEVEREIRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

23.864,69 1.602,82 3.196,56 28.664,07 

JANEIRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

45.611,03 3.635,84 7.268,93 56.515,80 

 

Não foi possível colher informações do sistema cartório, ainda em 

implantação. 

Pelos dados transcritos, constata-se a existência de divergências entre os 

valores informados ao Tribunal de Justiça e os dados emitidos pelo Portal E-Selo, cabendo à 
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Delegatária justificar as diferenças apontadas e a motivação para tais ocorrências. Deverá 

esclarecer ainda o método utilizado para efetuar o cálculo dos valores devidos aos Fundos 

(FECOM E FUNEJ). 

 

20.    COBRANÇA DE ISSQN 

 

O Provimento COGER nº 02/2015, que passou a produzir efeitos a partir de 

13.02.2015, veda 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. 

Pelos valores analisados não foi identificada a cobrança de ISSQN após a 

data de 13/02/2015. 

Conforme disposição legal, o contribuinte do ISSQN é o prestador do 

serviço. No caso dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, o prestador é o 

titular da serventia, a quem os serviços foram delegados. 

Nesse ínterim, verificou-se que a Serventia de Bujari não recolhe o ISSQN 

dos serviços prestados. 

 

21.    RECOMENDAÇÕES 

 

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

se à Delegatária das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Bujari que: 

 

1. Envie os arquivos de retorno no prazo de um dia útil após a aplicação, 

evitando o atraso na comunicação ao portal; 

2. Corrija as discrepâncias entre os valores constantes dos selos aplicados e 

os estabelecidos nas tabelas de emolumentos em vigor; 

3. Não deixe lotes de selos em aberto devido à falta de envio dos 

respectivos arquivos de retorno; 
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4. Instale sistema automático de emissão de senhas para atendimento 

dos usuários; 

5. Adote o preenchimento do Livro Caixa, segundo as normas contábeis 

presentes na RESOLUÇÃO CFC nº. 1.330/2011, permitindo uma melhor visualização das 

receitas e das despesas diárias, efetuando sua impressão diariamente; 

6. Efetue os ajustes necessários para que o sistema cartorário Extradigital 

apresente coerência entre os valores registrados e os demais sistemas utilizados na 

serventia (Portal E-Selo e Livro Diário Auxiliar); 

7. Preste esclarecimentos acerca das divergências apresentada nos valores 

emitidos pelo sistema cartorário, Livro Diário Auxiliar, Portal E-Selo e Relatório de atos 

enviado à COGER; 

8. Corrija o Livro de Registro de Empregados, que apresenta diversas folhas 

sem fotografia e assinatura dos funcionários; 

9. Apresente os comprovantes de rendimentos mensais dos funcionários; 

10. Estabeleça procedimentos para aprimorar a guarda e conservação do 

Livro de Reconhecimento por Autenticidade; 

11. Providencie a abertura do Livro de Depósito Prévio; 

12. Providencie a abertura do Livro de Visitas e Correições; 

13. Implemente elementos de segurança nas etiquetas utilizadas para selar 

os atos praticados; 

14. Vede o acesso de pessoas não empregadas pela Serventia aos 

documentos e ambientes internos, arquivos e computadores; 

15. Reimprima todas as matrículas, tanto as utilizadas no Livro 02 quanto 

as do Livro 03, em papel-cartão, utilizando frente e verso; 

16. Cumpra as determinações de arquivamento distinto dos documentos 

pertinentes aos Ofícios de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas, exaradas na 

Correição de 2013; 

17. Cancele no sistema cartorário o Livro 02 de Protocolo de Protesto, 

retomando-se a sequência do Livro 01 a partir do último protocolo nele registrado; 

18. Protocole todos os títulos levados a protesto pendentes; 
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19. Efetue as correções referentes às impropriedades concernentes ao 

Registro Civil das Pessoas Naturais, apontadas nos itens 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 e 11.8 

desse relatório; 

20. Efetue as correções das impropriedades identificadas no Serviço de 

Notas, relacionadas nos itens 12.2, 12.3, 12.4 e 12.7 desse relatório; 

21. Efetue as correções referentes ao Registro de Imóveis apontadas no 

item 13 do presente relatório de correição; 

22. Certifique no Livro de Protocolo A-1 - de Títulos e Documentos - os 

motivos do seu desmembramento; 

23. Submeta ao Juiz Corregedor Permanente o Livro B-08, para que ateste 

a correção do procedimento de reorganização e renumeração.  

24. Compete à Delegatária da Serventia fiscalizada, sempre que realizar 

algum ato de registro ou averbação no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, no 

prazo de cinco dias, anotá-los nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados na 

serventia, ou remeter comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cuja serventia 

realizou-se o registro primitivo, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98 da Lei 

de Registros Públicos (art. 106 da Lei 6.015/73). 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A presente Correição teve como finalidade precípua a análise da 

regularidade dos atos notariais e de registro, mediante fiscalização e orientação à 

Delegatária. 

Também constituiu objeto da Correição Geral Ordinária a análise das 

instalações e do mobiliário, considerados satisfatórios no tocante aos quesitos avaliados.  

Participaram destes trabalhos correcionais os servidores da Corregedoria 

Geral da Justiça Rodrigo Roesler, Sara Maria Crispim de Souza D´Anzicourt,  Annete Nagila da 

Silveira Vale Rates e Marineide Silva do Nascimento. 
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Declarada encerrada a Correição Geral Ordinária, a Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para que 

a Delegatária atenda às recomendações feitas no presente relatório. 

 
Desembargadora Regina Ferrari 

Corregedora-Geral da Justiça 

 

 

Leandro Leri Gross 
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 
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CHECK LIST PARA CORREIÇÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 
 
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 
razoável 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?  

[   ] Excelente 
[   ] Muito boa 
[ x] 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 ?  

[   ] Excelente 
[   ] Muito boa 
[ x] 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 ?  
Obs.: Horário de funcionamento das 8 às 16 horas. 

 
[ x] sim    
[   ] não 
 

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

[ x] sim    
[   ] não 
[   ] Insuficiente 

08 O ambiente em que os usuários aguardam atendimento 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 ?  

[   ] sim    
[ x] 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) 

[   ] sim    
[ x] 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?  

[   ] Excelente 
[   ] Muito boa 
[ x] 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 ?  
 

[   ] Excelente 
[   ] Muito boa 
[ x] 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 

[   ] sim     
[x ] não 
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normas e instruções dos serviços ?  

C – ALOCAÇÃO, FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 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 ?  
[ x ] 1 a 4 [   ] 5 a 10  [   ] 11 a 15  [   ]  16 a 20  [    ] 21 a 30  [   ] 31 a 50  
[   ] mais de 50 

 

02 Desses servidores com vínculo, qual a natureza do regime jurídico ?  
a) CLT - 04 servidores; 
b) Direito Público - 0 servidores. 

 
Dentro da 
legalidade 

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

 
 

Não se aplica 

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

[   ] sim    
[ x] 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? 

[   ] sim    
[ x] 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. 

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 ?  
 
[ x ] 1 a 3 [   ] 4 a 6  [   ] 7 a 10  [   ]  11 a 15  [   ] 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 
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04 Qual a estrutura da rede de interligação dos computadores ao servidor no cartório? [ x] cabeamento  
[   ] wifi 
[   ] não existe 

05 Quantas impressoras estão instalados no cartório?  
            [ x ] 1 a 3 [   ] 4 a 6  [   ] 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   [   ] 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 ?     

 
EXTRADIGITAL 

 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 ?  

[   ] sim     
[ x] não 

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

 

[   ] sim    
[ x] não 

 
E – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS, FUNDOS E CONTROLE FINANCEIRO 
 

ITEM 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?  

[   ] sim     
[ x] 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?  [   ] sim     
[ x] 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?  

[   ] sim     
[ x] não 

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    
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[ 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 Junho - 2015  

 

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 Junho - 2015  

 

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

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

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

[   ] 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? 

[ x ] sim     
[    ] 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     
[ x] 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 através do espelhamento do HD, bem como cópia em HD 
externo e cópia semanal através do HD externo que fica de posse do Delegatário do 
Cartório 

[   ] sim     
[ x] não 

22 Qual o valor aproximado da arrecadação mensal do cartório?  
Dados retirados do sistema cartorário (EXTRADIGITAL) 

R$ 25.000,00 

                                
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 pela 
Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz do foro local ?  

[   ] sim    
[ 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)  

[   ] Excelente 
[ x] 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 
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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?  

[ x] sim     
[   ] 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 

 
G – LIVROS OBRIGATÓRIOS (Provimento COGER Nº 25/2015 e Decisão do CNJ) 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 A Serventia mantém o Livro Diário Auxiliar da Receita e Despesa? 
[ x] sim    
[   ] não 

02 A Serventia mantém o Livro de Visitas e Correições? [   ] sim    
[ x] não 

03 A Serventia mantém o Livro de Depósito Prévio? 
[   ] sim 
[ x] não 

04 A Serventia possui o Livro de Reconhecimento por Autenticidade? 
[ x] sim    
[   ] não 

 
 

H – RECOLHIMENTOS DO DELEGATÁRIO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 O Delegatário tem recolhido IR? 
[ x] sim    
[   ] não 

02 O Delegatário tem efetuado o recolhimento do ISSQN devido pelo Cartório? [   ] sim    
[ x] não 
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ANEXO II 
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Fachada de entrada da Serventia 

 
 
 
 

 
Serventia do Bujari – Localizada ao Fundo do Terreno 
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Reunião de Abertura da Correição  

Participação do Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Leandro Leri Gross 
 
 
 

 
Tabela de Emolumentos – Afixada na janela da Serventia 
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Arquivo da Serventia 

 
 
 

 
Hall de entrada 
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Visita do Des. Samoel Evangelista  

Corregedor-Geral da Justiça - em exercício - durante os trabalhos de fiscalização 
 

 
Banheiro para portadores de necessidades especiais utilizado para depósito de materiais 
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ANEXO III 
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Constatou-se que os Livros do Ofício de Registro de Títulos e Documentos e das 
Pessoas Jurídicas estavam desorganizados. Tal situação impediu a fiscalização da 
sua escrituração, porquanto não apresentavam termo de abertura e encerramento, 
bem ainda falta da numeração de páginas. No decorrer da fiscalização apurou-se 
que uma equipe terceirizada - contratada pela Sra. Gessy Bandeira da Silva - 
separou os livros para posterior verificação de documentos, a fim de separar os 
assentamentos do Serviço de Registros de Títulos e Documento do Serviço de 
Registro de Pessoas Jurídicas, bem ainda elaborar os termos de abertura e 
encerramento devidamente assinados pela Titular da Serventia, consignando as 
falhas identificadas nos referidos livros, e, por fim, providenciar a sua 
encardenação. 
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(Vide explicação na ilustração colacionada em seguida) 
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Entre os documentos registrados em Títulos e Documentos, restou consignado que o 
título fora registrado no livro B-12 (provável erro do sistema). Contudo, considerando 
que a Serventia ainda está praticando atos no livro B-08 (livro atualmente em uso), 
evidencia-se um erro grave na escrituração, eis que a informação consignada no ato 
não reflete a realidade do registro.  
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Documento do registro constando o número escorreito do Livro (B-08/em uso). 
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Livro em uso atualmente B-08. 
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Com esteio no controle de ordem de protocolo do Serviço de Protesto, verifica-se que a 
última ocorrência anotada fora a sequência nº 103, porém, após análise no bojo do livro 
de efetivo registro dos apontamentos (protocolos) dos Títulos apresentados para 
Protesto, constatou-se restar protocolizado somente até a numeração nº 91. 
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Primeiro documento protocolizado (nº 01). 
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Último documento protocolizado o de número 091. 
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Protocolo do registro de uma Escritura Pública de Doação, na ilustração seguinte 
descrever-se-á as impropriedades identificadas pela equipe de Correição. 
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A Escritura Pública lavrada no Livro nº 10, às fls. 144/145, remete à Doação de Imóvel. Da 
análise empreendida na documentação arquivada na Serventia associada ao referido 
instrumento, constatou-se falhas na qualificação notarial, eis que ao invés da 
comprovação do recolhimento do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação) restou apresentado e arquivado o Laudo concernente ao Imposto sobre a 
Transmissão de bens Imóveis (ITBI). 
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Laudo do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóvel) apresentado para lavratura de 
Escritura Pública de Doação de Imóvel (Livro nº 10, fls. 144/145). 
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ANEXO IV 
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Ordenação do livro enseja insegurança jurídica, porquanto número da folha que, em tese, 
fora consignada no traslado, aparenta necessitar retificação, haja vista anotações à margem 
que indicam necessidade de renumeração da folha do livro. 
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Impropriedades na sequência da numeração de procurações lavradas no livro nº 12, 
consubstanciada em procurações distintas lavradas sob o mesmo número. Verificam-se 
anotações manuscritas com lápis indicando uma letra na sequência da numeração, para 
tentar distinguir a numeração duplicada em instrumentos distintos. 
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Procurações cuja lavratura constou como se fossem atos praticados em ordem subsequente, 
porém, levando-se em conta as datas prescritas nos instrumentos, constata-se que o ato realizado no 
mês de janeiro foi jungido ao livro de notas após um ato lavrado em fevereiro, situação que enseja 
eventual irregularidade na sequência dos atos notariais. 
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Trata-se de Instrumento Público que visa à revogação de Mandato (procuração pública) que foi 
jungida ao livro de Procurações. Contudo, tendo em vista constituir declaração de vontade pela 
qual o mandante põe termo ao mandato, não se enquadra na espécie procurações, devendo ser 
lavrado no livro de Escrituras Públicas.   
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Impropriedades na sequência da numeração de procurações lavradas no livro nº 12, 
consubstanciada em procurações distintas lavradas sob o mesmo número. Verificam-se 
anotações manuscritas com lápis indicando uma letra na sequência da numeração, para tentar 
distinguir a numeração duplicada em instrumentos distintos. 
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Impropriedades na sequência da numeração de procurações lavradas no livro nº 12, 
consubstanciada em procurações distintas lavradas sob o mesmo número. Verificam-se 
anotações manuscritas com lápis indicando uma letra na sequência da numeração, para 
tentar distinguir a numeração duplicada em instrumentos distintos. 
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Termo de encerramento visa informar as ocorrências do livro de notas. No caso 
ilustrado, denota-se que as anotações insertas nos livros não mencionam as ocorrências 
e incongruências do livro analisado e, ainda, não fora devidamente firmado (assinado) 
pelo notário responsável pelo serviço. 
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A presente forma pública trata de Substabelecimento de poderes conferidos em Procuração Pública, 
e não de procuração em espécie. Logo, tal instrumento deveria ter sido lavrado no livro de notas 
genérico (Escrituras) e não no livro específico de procurações. 
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Procuração lavrado no Livro 11 (fl. 88) não apresenta utilização do selo de autenticidade do 
documento, situação que enseja prejuízos à segurança e à autenticidade do ato notarial.  
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Impropriedades na sequência da numeração de procurações lavradas no livro nº 11 (fl. 89), 
consubstanciada em procurações distintas lavradas sob o mesmo número. 
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Procuração lavrada no Livro 11 (fls. 136/137) não apresenta utilização do selo de 
autenticidade do documento, situação que enseja prejuízos à segurança e à autenticidade 
do ato notarial.  
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Procurações cuja lavratura constou como se fossem atos praticados em ordem 
subsequente, porém, levando-se em conta as datas prescritas nos instrumentos, constata-se que 
o ato realizado no mês de fevereiro/2014 foi jungido ao livro de notas após um ato lavrado em 
março/2014, situação que enseja eventual irregularidade na sequência dos atos notariais 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Procuração lavrada em livro de notas não contém assinatura da outorgante e, ainda, não apresenta 
utilização do selo de autenticidade do documento, situação que enseja prejuízos à segurança e à 
autenticidade do ato notarial 
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Impropriedades na sequência da numeração de procurações lavradas no livro nº 11 (fl. 166), 
consubstanciada em procurações distintas lavradas sob o mesmo número. 
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Procuração lavrada no livro com rasuras que impossibilitam a leitura e identificação dos termos 
consignados no bojo do instrumento, ao mesmo passo, identificou-se existir certidão que visa justificar 
um erro técnico de impressão, bem ainda, almeja retificar que o texto real do documento seria o 
consignado na certidão. Tal forma de retificação não tem previsão legal e enseja insegurança jurídica, 
visto que a aludida certidão sequer tem as assinaturas postadas pelos outorgantes, situação que enseja 
inobservância das formalidades atinentes ao Direito Notarial. 
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Escritura pública não apresenta utilização do selo de autenticidade do documento, situação 
que enseja prejuízos à segurança e à autenticidade do ato notarial. 
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Escritura pública não apresenta utilização do selo de autenticidade do documento, situação 
que enseja prejuízos à segurança e à autenticidade do ato notarial. 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 78 

 
 

 
 
 

 
 
Impropriedades na sequência da numeração de escrituras públicas lavradas no livro nº 10 (fl. 
167 e 168), consubstanciada em procurações distintas lavradas sob o mesmo número. 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
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Apresentada a petição inicial (requerimento) concernente à Habilitação para casamento, 
deve-se autuar e registrar o procedimento, anotando-se na capa, o número e as folhas do 
livro e a data do registro, nos termos dos Art. 741, do Provimento COGER nº 03/2013. No 
caso concreto, constatou-se inobservância de tal dispositivo legal, ante a ausência das 
referidas anotações. 
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Verificou-se desordem no procedimento administrativo autuado para jungir a documentação atinente ao 
casamento civil. Em regra, visando à organização dos autos do processo de casamento, transcorrido o prazo de 
15 (quinze) dias da publicação do edital de proclamas, incumbe ao Oficial certificar sobre a inexistência de 
impedimentos para o casamento, e, somente após tal providência, juntar-se-á tal edital nos autos do processo 
de habilitação. No caso examinado, constatou-se que o referido edital é o primeiro documento jungido ao 
processo, situação que enseja inobservância da ordem sequencial dos atos do processo de habilitação. 
Ressalte-se, também, que a fiscalização constatou a ausência de assinatura do oficial no edital, bem ainda da 
indicação da numeração de folhas dentro do processo. 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 82 

 
 

 
 

No exemplo ilustrado, observa-se que o requerimento inicial está rasurado, com anotações manuscritas 
(caneta) que visam retificar erro na digitação do nome do noivo e na profissão da noiva. Ademais, inexiste 
informação que ateste que suas assinaturas foram firmadas na presença do oficial, nem tampouco o 
respectivo reconhecimento de firmas. Verificou-se, ainda, que a página juntada no bojo dos autos não se 
encontra numerada, situação que possibilita alteração a posterior do processo de casamento por terceiros. 
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Conforme ilustração, verifica-se inexistir informação que ateste que as assinaturas dos nubentes foram 
firmadas na presença do oficial, nem tampouco o respectivo reconhecimento de firmas 
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O presente recibo não fora acostado aos autos na ordem sequencial dos atos praticados, eis 
que juntado após o edital de proclamas. Frise-se que a folha alusiva ao referido documento 
também não foi numerada nos autos.  
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No processo de casamento analisado por amostragem, identificou-se que no bojo do documento pertinente à 
residência e ao estado civil dos nubentes não há informação que ateste que suas assinaturas foram firmadas na 
presença do oficial, nem tampouco o respectivo reconhecimento de firmas. Vê-se, ainda, que as páginas do 
processo não foram devidamente numeradas, situação que enseja alteração de folhas posteriormente à 
juntada. Por fim, causou estranheza a existência de formulário manuscrito, haja vista a Serventia dispor de 
Sistema Cartorário que permite a autuação do processo de casamento em meio mecânico (impressos), 
dispensando-se, portanto, formulários manuscritos.  
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No processo de casamento analisado por amostragem, identificou-se que no bojo do documento pertinente à 
declaração prestada pelas testemunhas não há informação que ateste que suas assinaturas foram firmadas na 
presença do oficial, nem tampouco o respectivo reconhecimento de firmas. Vê-se, ainda, que as páginas do 
processo não foram devidamente numeradas, situação que enseja alteração de folhas posteriormente à 
juntada. Por fim, causou estranheza a existência de formulário manuscrito, haja vista a Serventia dispor de 
Sistema Cartorário que permite a autuação do processo de casamento em meio mecânico (impressos), 
dispensando-se, portanto, formulários manuscritos.  
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Quanto ao Informativo alusivo ao Regime de Bens para o Casamento, não há informação que ateste que suas 
assinaturas foram firmadas na presença do oficial, nem tampouco o respectivo reconhecimento de firmas. Vê-
se, ainda, que as páginas do processo não foram devidamente numeradas, situação que enseja alteração de 
folhas posteriormente à juntada. 
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No processo de casamento analisado, verificou-se que as informações do casal foram 
colhidas em papel manuscrito.  
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Inexiste informação que ateste que os documentos pessoais apresentados pela Testemunha dos nubentes 
seriam autênticos e correspondem ao apresentante (processo atinente à qualificação registral). Vê-se, ainda, 
que as páginas do processo não foram devidamente numeradas, situação que enseja alteração de folhas 
posteriormente à juntada. 
 
 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 90 

 

 
 
Inexiste informação que ateste que os documentos pessoais apresentados pela Testemunha dos nubentes 
seriam autênticos e correspondem ao apresentante (processo atinente à qualificação registral). Vê-se, ainda, 
que as páginas do processo não foram devidamente numeradas, situação que enseja alteração de folhas 
posteriormente à juntada. 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 
 

 91 

 
 
Inexiste informação que ateste que os documentos pessoais apresentados pela Nubente seriam autênticos 
e correspondem à apresentante (processo atinente à qualificação registral). Vê-se, ainda, que as páginas do 
processo não foram devidamente numeradas, situação que enseja alteração de folhas posteriormente à 
juntada. 
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Rascunho da certidão de casamento arquivado nos autos do processo de habilitação para 
casamento. No caso em comento, tem-se ser desnecessária a guarda de tal rascunho nos 
aludidos autos. 
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Rascunho do assento arquivado nos autos do processo de habilitação para casamento. No 
caso em comento, tem-se ser desnecessária a guarda de tal rascunho nos aludidos autos. 
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Verificando os processos de habilitação por amostragem, extrai-se dos autos (caixas de textos acima 
ilustradas), que em um único processo de habilitação há incongruências quanto ao Juiz de Paz, eis 
que em determinado local consignou-se que o Sr. Márcio da Silva Rodrigues figura como Juiz de paz 
Titular e como Juiz de Paz Substituto, e em outro local vê-se remissão ao Sr. Zacarias Do Carmo Filho 
como Juiz de Paz substituto. 
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Da análise dos livros de nascimento, constatou-se anotação manuscrita indicando que o 
assento fora cancelado. Contudo, despiciendo tal rasura, eis que fora realizada a averbação  
alusiva ao cancelamento do assento. Tal procedimento foi mencionado no item 10.1 desse 
Relatório de Correição (na parte afeta à fiscalização empreendida no Serviço de Registro 
Civil das Pessoas Naturais).  
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Assento de óbito fl. 53 a que se refere o item 10.5 do Relatório, consta no assento de óbito 
de Francisco Cleber Freires,  onde assina como declarante  o Senhor  Odair José Soares 
Freire, sendo que, existe um  outro assento de óbito com mesma numeração, data, em 
nome de Francisco Cleber Freires,  onde o Senhor Odair José Soares Freire, também, é 
declarante, só que sua assinatura está por extenso e não consta assinatura do Oficial 
Registrador, somente o carimbo. 
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Da análise do livro C-1 (Registro de Óbitos), constatou-se que o Assento registrado à fl. 53, 
foi jungido duplamente no livro, porquanto existem dois assentos iguais. Do exame das 
informações prescritas pelo Oficial no bojo dos assentos, verifica-se que somente as 
assinaturas apostas pelo comunicante divergem, visto que em um deles assina por extenso e 
no outro apõe sua rubrica. Ressalte-se, também, que o segundo registro assentado no livro 
não fora devidamente assinado pelo Oficial Substituto. 
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A fiscalização empreendida no Livro C-1 (Registro de Óbito), verifica-se retificação de 
assento realizada em desconformidade  Esse exemplo acima demonstrado, que se refere ao 
item 10.5 Livro C-1  de Registro de Óbito, fl. 52, encontra-se ao final do assento de óbito um 
“em tempo” manuscrito a caneta, justificando o erro 
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Edital de Proclamas de Casamento publicado com nome equivocado do nubente. Percebe-se 
que a publicação restou retificada com rasura (manuscrito). Tal ocorrência foi mencionada 
no item 10.7 do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais.  
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Da análise do livro que visa à guarda/arquivo dos editais de proclama (Livro D, fl. 161), 
constatou-se o arquivamento da folha acima ilustrada. Tal prática enseja total desleixo à 
organização do acervo e a técnica atinente aos Registros Públicos.  
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Da análise do livro que visa à guarda/arquivo dos editais de proclamas (Livro D, fl. 160), 
constatou-se o arquivamento da folha acima ilustrada. Tal prática enseja total desleixo à 
organização do acervo e a técnica atinente aos Registros Públicos. 
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Verificando os processos de habilitação por amostragem, extrai-se dos autos (caixas de textos acima 
ilustradas), que no presente processo de habilitação há incongruências quanto ao Juiz de Paz, eis que 
em determinado local consignou-se que o Sr. Márcio da Silva Rodrigues figura como Juiz de paz, e em 
outro local vê-se remissão ao Sr. Zacarias Do Carmo Filho como Juiz de Paz substituto. 
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Constatou-se que o espaço reservado para afixar os editais de proclamas apresenta-se 
inadequado. Observou-se, também, que os editais além de afixados por prazos prolongados, 
além dos 15 dias, são disponibilizados no “mural“ da serventia sem a assinatura do Oficial ou 
de preposto da Serventia.  
 
 


