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1. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA OFICIALIZADA DE JORDÃO

SERVENTIA OFICIALIZADA DE JORDÃO

OFICIALA DESIGNADA: LIDIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA ROMILDO MAGALHÃES – BAIRRO CENTRO

TELEFONE: (68) 3464-1073 (NÃO FUNCIONA)

e-mail: lidianettk@hotmail.com

CNPJ: 04.034.872/0014-46

Data da Instalação: 17/01/1996

Período da correição: 13 a 14 de outubro 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 –, no período de 13 e 14 de
outubro de 2015, realizou-se a Correição Geral Ordinária na Serventia Oficializada de Jordão,
situada à Rua Romildo Magalhães – Bairro Centro, cidade de Jordão.
A equipe de fiscalização – composta pelo Dr. Leandro Leri Gross, Juiz
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; Rodrigo Roesler, Gerente de Fiscalização
Extrajudicial e pela servidora Marineide Silva do Nascimento, compareceu às dependências
da referida serventia, por volta das 10:00min, do dia treze do mês de outubro do ano de dois
mil e quinze, e perante o Sr. Locileudo Silva de Melo, oficial substituto, instalaram-se 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
Página 186, alterada pela Portaria nº 41, de 21/09/2015, DJE 5.490 de 25/09/2015.
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3. METODOLOGIA E CRITÉRIOS UTILIZADOS
Com objetivo de dar publicidade às atividades correcionais, publicou-se a
Portaria nº 43/20151, alterada pela Portaria nº 41, de 21/09/2015, DJE 5.490 de 25/09/2015,
que estabeleceu o calendário da Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias do
interior do estado deste exercício e, também, 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.
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,
verificando-se 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, assim como por
meio de depoimentos de cidadãos que compareceram ao cartório para expor suas
reclamações e elogios.
Quanto às ferramentas de fiscalização concernente à segurança e à
autenticidade dos atos praticados, inspecionou-se a sistemática e utilização do selo digital e
os aplicativos cartorários utilizados na serventia.
Tocantemente à verificação das instalações prediais e da estrutura
mobiliária e de equipamentos, realizou-se vistoria no prédio, utilizando critérios
previamente definidos pela equipe de correição (vide anexo I), que tem por escopo auferir a
adequabilidade das dependências à prestação dos serviços e à segurança e conservação dos
livros e documentos do cartório.
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Portaria nº 43, de 08 de junho de 2015, veiculada à fl. 186 do DJE nº 5.422, de 18 de junho de 2015.
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4. DADOS ANALÍTICOS DA ESTRUTURA DA SERVENTIA
4.1 RECURSOS HUMANOS
A serventia está provida pela oficiala Sra. Lidiane de Oliveira da Silva –
designada por meio da Portaria nº 49/2012, da Presidência do Tribunal de Justiça. Contudo,
os trabalhos da correição foram acompanhados pelo Sr. Locileudo Silva de Melo, oficial
substituto, pois a oficiala designada se encontra em licença médica.

4.2 INSTALAÇÕES PREDIAIS
A serventia funciona no prédio do Cartório Eleitoral, local de fácil acesso ao
público, mas apresentando uma péssima acomodação para atendimento, além do local se
revelar insalubre para o trabalho dos serventuários da Justiça.
O ambiente de trabalho revela a presença de mofo em praticamente todas
as paredes da Serventia e o aparelho de ar-condicionado existente apresenta sinais claros de
má conservação e falta de limpeza, proporcionando, inclusive, o ambiente adequado para o
surgimento de plantas invasoras.
Na Unidade fora encontrado um aparelho de ar-condicionado, modelo
Split, de 30.000 BTUS, patrimônio do Tribunal de Justiça do Acre, ainda não instalado. A área
externa apresenta conservação péssima, pois existem árvores sem a devida poda e vários
entulhos acondicionados no local.
Ainda, existe uma antena de comunicação de dados (internet) instalada,
porém sem qualquer funcionalidade. A instalação foi realizada na parte externa do prédio,
mediante afixação em pedaço de árvore, havendo relatos de que a antena pertence à
servidora Lidiane de Oliveira da Silva.
A Serventia possui apenas um banheiro, que, em razão de não receber
periodicamente materiais de limpeza, tornou-se impróprio para o uso. A sujeira crônica na
pia, vaso sanitário, paredes e chão, infelizmente, revelam forte odo, situação agravada pela
ausência de instalação de água, ficando os dejetos depositados no vaso, que é utilizado
pelos usuários e pelos servidores do Tribunal de Justiça.
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Registre-se que o Hospital vizinho à Unidade, tem fornecido água por meio
de instalação precária de rede, todavia insuficiente para abastecer a caixa d’ água e o
banheiro.
O trabalho da serventia é divido em Notas e Registro Civil destinada a
atendimento ao público, sendo que no momento da correição os livros se encontravam
totalmente desorganizados e em diversos locais do prédio, demonstrando certo desleixo
com a coisa pública.
Todas as imagens encontram-se disponíveis no Anexo II.

4.3 MOBILIÁRIO E ASPECTOS GERAIS DA SERVENTIA
O mobiliário é de péssima qualidade e não atende satisfatoriamente às
necessidades do cartório. Verifica-se que apesar de contar com computadores, impressoras,
cadeiras, armários e arquivos, a péssima qualidade do mobiliário, ainda permite a
acomodação livros e documentos da serventia. Contudo, o sistema de ficha de
reconhecimento de assinatura requer a aquisição de fichário, pois atualmente as fichas estão
acondicionadas em caixa de papelão.
Constatou-se a presença de extintores de incêndio em péssimo estado de
conservação, estando carregado e com validade até março/2016.
A Serventia não é dotada de sistema de segurança eletrônica (alarme,
câmeras para monitoramento e sensor de presença), já tendo sido, inclusive, alvo de
violação patrimonial em duas ocasiões. O vidro de uma das janelas que serviu de entrada
para os invasores ainda não fora substituído até o momento da correição, sendo utilizada
somente uma capa de processo, o que demonstra a vulnerabilidade do local.
O prédio não dispõe da instalação de telefonia, sendo que os contatos são
realizados mediante uso de telefone celular, fato que impede a comunicação externa da
Serventia.
A limpeza interna do prédio é realizada pela Sra. Maria José de Lima
Carvalho Araújo, servidora cedida pela Prefeitura de Jordão, não dispondo de material de
higienização para efetuar o seu labor, efetuando a limpeza apenas com a utilização de água,
conforme mencionado anteriormente.
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Diversas armas brancas foram localizadas pelas estantes da serventia,
possivelmente vinculadas aos processos do Juizado Especial Criminal. Não foi possível
realizar a correta correlação com os processos criminais, já que as armas não possuem
identificação alguma que as relacionem com as respectivas ações.
Situação mais gravosa, e que exige investigação mais aprofundada, decorre
da identificação de substância vegetal, semelhante à maconha, acondicionada em gaveta de
uma das mesas da Serventia. Tal substância não possui qualquer identificação que a
relacione a alguma ação penal, revelando ilícita a sua permanência nas dependências da
Unidade. (Vide fotos Anexo II)
A Unidade dispõe de três computadores instalados, em cujos arquivos fora
identificada a presença de vídeos pornográficos, relacionados à pasta pessoal da Oficiala
Designada Sra. Lidiane de Oliveira da Silva, em plena desconformidade com o que preceitua
a Resolução nº 05/2006 do Conselho de Administração. (Vide fotos Anexo II)
Nesse talante, em razão da desorganização administrativa, associado ao
fato de localizar procurações e certidões de nascimentos em diversas estantes, a equipe da
Corregedoria-Geral da Justiça organizou os livros e arquivos da Serventia, visando a melhor
visualização e buscas de documentos.

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E TEMPO DE ATENDIMENTO
O horário de funcionamento ao público na Serventia é das 8h às 16h,
todavia não há placa indicativa.
A Serventia não utiliza sistema eletrônico ou manual para emissão de
senhas.

6. TABELA DE EMOLUMENTOS
A tabela de emolumentos estava fixada no átrio, contudo com exibição
parcial, portanto não se apresentando em conformidade com o artigo 810, do Provimento
COGER nº. 02/2013 (Vide fotos - Anexo II).
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7. RELATÓRIOS DE ATOS PRATICADOS
Os mapas estatísticos foram inspecionados, sendo constatado que não
estavam devidamente arquivados em pastas.
A serventia não recolhe regularmente os valores arrecadados que devem
ser transferidos ao Poder Judiciário. A servidora/oficiala designada Lidiane de Oliveira da
Silva entregou os valores arrecadados durante os meses de janeiro a julho de 2015 ao
Secretário da Diretoria do Foro de Tarauacá, contudo sem qualquer especificação. Por sua
vez, o Secretário da Diretoria do Foro de Tarauacá estava retendo o referido valor, deixando
de efetuar o devido depósito na conta do Tribunal de Justiça, sendo devidamente orientado
a realizar o imediato depósito e efetuar a comprovação (Anexo IV).
No ato da correição foram conferidos, por amostragem, os valores dos
emolumentos recolhidos nos processos (Protocolo) objeto dos atos praticados, não sendo
encontrado qualquer ato que estivesse divergente da Tabela de Emolumentos.

8. SISTEMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
A serventia está cadastrada no sistema Justiça Aberta do Conselho
Nacional de Justiça sob o CNS 00.0099-2 (identificação única).

9. LIVRO DE RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE – DECISÃO CNJ
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ determinou em decisão exarada em
processo referente à correição efetuada nas Serventias Extrajudiciais que seria
indispensável, para segurança e regularidade, 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 não apresentou o livro supracitado.

10. EXIGÊNCIAS DO PROVIMENTO COGER - Nº 25/2015
Os serviços notariais e de registros públicos prestados mediante delegação
do Poder Público possuirão os seguintes livros administrativos, salvo aqueles previstos em lei
especial:

8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

a) Visitas e Correições;
b) Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;
c) Controle de Depósito Prévio.
Os livros previstos no Provimento nº 25/2015 serão abertos, numerados,
autenticados e encerrados pela oficial designado, podendo utilizar-se, para esse fim,
processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária
competente na esfera estadual ou distrital.
O termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se
destina, o número de folhas que contém, a declaração de que todas as suas folhas estão
rubricadas e o fecho, com data, nome do delegatário e assinatura.
Com exceção do Livro de Visitas e Correições, a responsabilidade pela
escrituração dos livros referidos neste provimento é de responsabilidade direta da oficial
designado, ainda quando escriturado por um seu preposto.
O Livro de Visitas e Correições será escriturado pelas competentes
autoridades judiciárias fiscalizadoras e conterá cem páginas, respondendo a oficiala
designada pela guarda e integridade do conjunto de atos nele praticados.
A Serventia não dispõe do Livro de Depósito Prévio, devendo efetuar sua
abertura e escrituração com a máxima urgência.
O Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa não está sendo escriturado.
O Livro de Visitas e Correições não foi apresentado pelo oficial designado,
devendo envidar esforços para abertura do mesmo.
Para que se efetuem as aberturas dos livros, o Tribunal de Justiça deverá
encaminhar livros, já que a Unidade não dispõe deste material.

11. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
11.1. LIVRO “A” – REGISTRO DE NASCIMENTO
Apresentados os livros A-022 a A-025 (em uso), resultaram da análise as
seguintes informações:

LIVRO

OBSERVAÇÕES

A-022

Iniciado em 02.05.2013 encerrado em 10.12.2013 com 200 (duzentas)
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páginas, último termo 007.856. Objeto de Correição a partir de fl. 64
(sessenta e quatro). Em bom estado de conservação até a data da Correição.
Falta assinatura a rogo na folha: 157.
Falta encadernar.
Iniciado em 10.12.2013. Encerrado em 22.09.2014 com 200 (duzentas)
páginas, último termo 008.056. Falta índice. Falta termo de encerramento.
Em bom estado de conservação até a data da Correição. Observações:
Faltou assinatura à rogos nas folhas: 033, 054, 055, 057, 075, 091, 092, 139 e
A-023
189;
Faltou a assinatura do declarante na folha: 108;
Faltou assinatura do oficial: 043, 047 e 048;
Falta encadernar.
Iniciado em 22.09.2014. Encerrado em 02.06.2015 com 200 (duzentas)
páginas, último termo 008.256. Falta índice. Falta termo de encerramento.
Em bom estado de conservação até a data da Correição. Observações:
A-024
Faltam os assentos: 008.123, 008.155 e 008.160;
O assento 008.149 está duplicado, com crianças diferentes.
Falta encadernar.
Iniciado em 03.06.2015 “em uso” até a data da correição na folha 049, com
termo de número 008.305, de 24.07.2015. Observações:
A-025
Faltam os assentos: 008.283, 008.284, 008.287, 008.288, 008.289, 008, 291,
008.292 e 008.293.
NOTA: Alguns livros faltam o índice.

11.2 LIVRO “B” – REGISTRO DE CASAMENTO:
Solicitado o Livro B-02, verificou-se:

LIVRO

OBSERVAÇÕES

B-02

O Livro não foi localizado no Cartório
• Não obtivemos essa informação.

LIVRO

OBSERVAÇÕES

B-Auxiliar
02

Livro não localizado e quando indagada a oficiala, via telefone, informou
que não tem conhecimento da sua existência.

11.3 LIVRO “C” – REGISTRO DE ÓBITO:
Apresentados o Livro de Óbito C-002 (em uso), C-AUX-01, resultando as
seguintes observações:
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LIVRO

OBSERVAÇÕES

C-002

Iniciada em 30.11.2010 “em uso” com 042 (quarenta e duas) páginas.
Objeto de correição a partir de fl. 01 (um). Em bom Estado de
conservação até a data da Correição. Observações:
- O óbito que seria o de nº 074, foi impresso como sendo 027 e a folha
ficou como 074, houve um erro na realização do ato.
- Faltou assinatura do declarante no óbito da folha: 016 e 035.
- O óbito da folha 038 está incompleto;
- Faltou a assinatura da oficial nas folhas: 028, 029, 031, 032, 033, 034,
035, 036, 039, 040, 041 e 042.
Faltam os óbitos das folhas: 037.

LIVRO

OBSERVAÇÕES

C-AUXILIAR
002

Iniciado em 10.03.2003 “em uso”. Objeto de correição a partir de fl. 01
(um), contendo apenas 02 registros com data de 14.03.2006, folha 02. Em
bom estado de conservação até a data da Correição.

11.4 LIVRO “D” – REGISTRO DE PROCLAMAS:
Foi apresentado o Livro D, sem numeração, com termo de abertura de
23.07.2012 e não contendo nenhum registro.

11.5 LIVRO “E” – REGISTROS ESPECIAIS:
Livro inexistente no Cartório.

11.6 PROCESSOS DE HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL
Os processos de habilitação para casamento civil não foram apresentados.

11.7 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. Não se localizou a pasta de
comunicações expedidas, pois segundo o servidor Locileudo Silva de Melo, não foram
expedidas.
Os Mandados de Averbações, arquivados.
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Os Relatórios Mensais não foram encaminhados para o IBGE, INSS, PRF,
JSM e TRE, não sendo possível a localização dos mesmos.
Sendo detectada a ausência de comunicações dos Relatórios Mensais aos
órgãos supracitados, entramos buscou-se contato com o IBGE, sendo informado que se
encontra atrasado o envio do Relatório do terceiro trimestre de 2015. Em contato com o
INSS, constatou-se o atraso no encaminhamento dos relatórios dos meses de julho, agosto e
setembro de 2015.
As DNV (Declarações de Nascido vivo) encontram-se juntas, sem qualquer
pasta ou envelope, destacando-se a falta de zelo em sua guarda, mesma condição observada
para as DO (Declarações de Óbito).
O novo oficial não afirmou se realmente existem esses arquivos, pois a
oficiala afastada não lhe repassou o serviço.
Saliente-se, neste ponto, que o Sr. Locileudo Silva de Melo não dispõe de
Certificado Digital, instrumento fundamental para o acesso e envio de diversos comunicados
obrigatórios da Serventia.
12. TABELIONATO DE NOTAS
12.1 LIVROS
Os atos do cartório são registrados em sistema manual, feito em editor de
textos, sendo impressos e encadernados em livros pelo sistema de folhas soltas, os quais se
encontram em bom estado de conservação, porém os Livros ainda não estão encadernados,
mas acondicionados em envelopes e espalhados pela Serventia.
12.2 LIVRO DE PROCURAÇÃO
Apresentados os livros 12 a 16 (em uso), foram feitas as seguintes
observações:
LIVRO

12

OBSERVAÇÕES
Iniciado em 16.09.2013. Encerrado em 23.04.2014. Contém 200
(duzentas) páginas. Livro não encadernado. Tem índice. Possui Termo de
Abertura. Termo de Encerramento contempla algumas ocorrências do
livro. Correição a partir da folha 021. Constatou-se o seguinte:
026 - numeração da folha está rasurada à caneta;
107 e 193 – Faltou o carimbo do a rogo;
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13

14

15

16 (em uso)

145 – Falta assinatura do oficial José Maria Gomes Maia.
187 – Falta assinatura do outorgante;
Iniciado em 25.04.2014. Encerrado em 11.09.2014. Contém 200
(duzentas) páginas. Livro não encadernado. Não tem índice. Possui Termo
de Abertura. Não Termo de Encerramento.
025, 163 - Folha ausente;
068, 079, 080, 097, 104, 105, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124,
126, 130, 132, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167,168, 169, 170,
171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 195, 196,
197, 198, 199 e 200 – faltou a assinatura do oficial;
122 – Faltaram as assinaturas de todos;
Iniciado em 11.09.2014. Encerrado em 13.01.2015. Contém 200
(duzentas) páginas. Livro não encadernado. Não Tem índice. Possui
Termo de Abertura. Encerramento não assinado.
34, 42, - sem assinatura do outorgante;
052, 073, 074, 077 e 105 – Faltou a digital do outorgante;
107 – o outorgante é pessoa jurídica e não ficou nenhuma documentação
arquivada (foto em anexo)
192 – encontra-se rasgada;
Iniciado em 14.01.2015. Encerrado em 23.06.2015. Contém 200
(duzentas) páginas. Livro não encadernado. Não tem índice. Não tem
Termo de Abertura.
076, 088 – Falta assinatura do oficial
083, 117, 136, 156, 199 – procuração duplicada;
102, 113, 146, 185 - não existem a assinatura do a rogo da outorgante
(digital)
118 – procuração ausente.
Algumas procurações não estão seguindo a data cronológica.
Iniciado em 25.05.2015. Em uso. Com 062 (sessenta e duas) páginas em
14.10.2015. Livro não encadernado. Não tem índice. Não possui Termo de
Abertura.
015 – Folha ausente;
017, 034, 035, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 043 – procuração duplicada;
041 e 049 – Falta assinatura do outorgante.

Observação: A Sra. Maria José de Lima Carvalho Araújo, funcionária da Prefeitura Municipal
de Jordão, e que efetua a limpeza das dependências da Serventia, assina como testemunha
em vários assentos de nascimento e procurações.
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12.3 LIVRO DE SUBSTABELECIMENTO
Segundo informado pela Oficial, via telefone, não existe Livro de
Substabelecimento na Serventia.

12.4 REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS:
É realizado por meio de sistema de fichas (não digitalizado), as quais são
armazenas em caixa de papelão, não fornecendo qualquer segurança e comodidade para a
respectiva localização.

12.5 SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE
Declarações de hipossuficiência e ofícios de órgãos públicos são arquivados
mensalmente, em pasta classificadora.
13. DO ACERVO REGISTRAL
Da análise do acervo registral da Serventia Extrajudicial, constatou-se que é
mantido separado, acomodado individualmente em estantes, acondicionados em caixasarquivo do tipo poliondas, exceto os livros.

14. FISCALIZAÇÃO DOS SELOS, REMESSA DE DADOS E EMOLUMENTOS
A Serventia tem instalado o aplicador de selos E-Selos 1.0 release 5 e
utiliza o selo digital desde 28/01/2015.
Como se trata de Serventia não privatizada, somente poderá praticar os
atos previstos nas Tabelas B – Do Tabelionato de Notas e C – Do Registro Civil de Pessoas
Naturais, da Lei nº 1.422 de 2001.
Desde a implantação do selo digital, a Serventia não tem informado os
arquivos de retorno no prazo do dia útil seguinte, Art. 14 do Provimento COGER nº 03/2013.
A Serventia aderiu à Central de Registro Civil - CRC da Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais - ARPEN e as Unidades Interligadas das Casas de Saúde do
Acre que realizam partos em 28/01/2015, entretanto, não tem cumprido os prazos das
comunicações civis e das solicitações de comunicações civis feitas pelo portal da CRC
Nacional.
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A Serventia não utiliza regularmente a opção de comunicações civis da CRC
Nacional, assim como não há dados inseridos no portal da mencionada central.
As ausências das comunicações apontadas decorrem da falta de
acessibilidade à rede mundial de computadores, porquanto, conforme mencionado
anteriormente, existe uma antena para a recepção do sinal da Floresta Digital do Governo
do Acre, adquirida e instalada pela Oficiala Lidiane Oliveira, todavia o sinal captado é de
baixa largura de banda o que inviabiliza o acesso ao CRC.

15. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A unidade não possui o Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e de
Despesa, nos moldes da norma, Provimento COGER nº 25/2015 emanada desta
Corregedoria Geral, bem ainda da regra inserta no PCN nº 45/2015, sendo que a equipe da
Corregedoria-Geral da Justiça disponibilizou uma planilha eletrônica para tal finalidade.
Diante do quadro de desorganização administrativa, não foi possível
analisar os registros contábeis, justamente pela falta de escrituração contábil.

15.1 LIVRO DIÁRIO AUXILIAR DA RECEITA E DA DESPESA
A escrituração do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa deve seguir
os critérios e procedimentos determinados pela entidade (CRC) para a escrituração contábil
e de seus fatos patrimoniais. A guarda e a manutenção da documentação e de arquivos
contábeis igualam-se ao cuidado que deve ser dispensado ao livro caixa.
Importante ressaltar 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 Serventia Oficializada de Jordão não possui o livro Diário Auxiliar da
Receita e da Despesa, de modo que não foi possível apresentar qualquer informação sobre
este ponto.
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15.2 RECOLHIMENTOS DOS EMOLUMENTOS
Segundo as informações levantadas nos arquivos da GEFEX, a Serventia
Oficializada de Jordão não tem efetuado os depósitos mensais junto ao Tribunal de Justiça
do Estado do Acre, desconhecendo-se sua arrecadação no período de janeiro de 2015 a
setembro de 2015, fato que enseja a tomada de ações voltadas ao esclarecimento da
arrecadação e administrativas.
As informações constantes no portal E-Selo denotam a seguinte situação:

RELATÓRIO PORTAL ESELO
Emolumentos
26,50
Emolumentos

AGOSTO 2015
FECOM
FUNEJ
0,00
0,00
JULHO 2015
FECOM
FUNEJ

1.010,50

0,00

0,00

TOTAL
26,50
TOTAL
1.010,50

JUNHO 2015
Emolumentos
1.056,00
Emolumentos
1.730,40
Emolumentos
1.396,20
Emolumentos
1.115,10
Emolumentos
1.084,40
Emolumentos
154,90

FECOM

FUNEJ

0,00
MAIO 2015
FECOM

0,00
FUNEJ

0,00
0,00
ABRIL 2015
FECOM
FUNEJ
0,00

0,00

MARÇO 2015
FECOM
FUNEJ
0,00

0,00

FEVEREIRO 2015
FECOM
FUNEJ
0,00

0,00

JANEIRO 2015
FECOM
FUNEJ
0,00

0,00

TOTAL
1.056,00
TOTAL
1.730,40
TOTAL
1.396,20
TOTAL
1.115,10
TOTAL
1.084,40
TOTAL
154,90

Sobre este aspecto, informa-se que o Selo Digital só foi implantado na
Serventia Oficializada de Jordão na data de 28/01/2015, razão de não se ter informações
anteriores a esta data.
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Pelas informações transcritas, nota-se um descaso por parte da Oficiala
Designada, pois não presta informação mensalmente sobre a arrecadação da Serventia,
além de não efetuar os depósitos da arrecadação.

16. SISTEMA DE BACKUP DE DADOS
A Serventia Oficializada de Jordão não utiliza qualquer sistema de backup.

17. RECOMENDAÇÕES
À vista das constatações realizadas no interstício da Correição, recomendase:
1. Certificar no termo de encerramento do Livro A-23 sobre a falta de
assinatura a rogo nas folhas 033, 054, 055, 057, 075, 091, 092, 139 e 189; a falta de
assinatura do declarante na folha 108; a falta de assinatura do oficial nas folhas: 043, 047 e
048 e promover a encadernação do Livro;
2. Fazer índice e termo de abertura do Livro A-24, bem como certificar em
seu termo de encerramento a ausência dos assentos de nºs 008.123, 008.155 e 008.160, ou
se forem localizados, sendo indispensável a realização de busca minuciosa, que sejam
colocados na ordem do livro antes de encadernar, certificar a duplicidade do assento
008.149, fazendo constar a Letra A para diferenciar um assento do outro;
3. Fazer índice e termo de abertura do Livro A-25, bem como certificar no
termo de encerramento do Livro a ausência dos assentos de nºs 008.283, 008.284, 008.287,
008.288, 008.289, 008, 291, 008.292 e 008.293, ou se forem localizados, sendo indispensável
uma busca minuciosa, sejam colocados na ordem do livro antes de encadernar;
4. Certificar no termo de encerramento Livro 12 de Procuração a
identificação de rasura na folha 02, assim como a ausência de carimbo do a rogo nas folhas
107 e 193, a ausência da assinatura do oficial nas folhas 145 e da assinatura do outorgante
na folha 187;
5. Certificar no termo de encerramento do Livro 13 de Procuração a
ausência das folhas 025 e 163, bem ainda a falta da assinatura do oficial nas folhas 068, 079,
080, 097, 104, 105, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 126, 130, 132, 135, 136, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165,
17
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166, 167,168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 195,
196, 197, 198, 199 e 200, sendo necessário, se possível, localizar a oficiala visando coletar as
assinaturas, e a falta da assinatura de todos os envolvidos na procuração de folha 122;
6. Certificar no termo de encerramento do Livro 14 de Procuração a
ausência da assinatura do outorgante nas folhas 34 e 42, da assinatura do outorgante
analfabeto (a rogo) nas folhas: 052, 073, 074, 077 e 105, bem ainda o dano físico encontrado
na folha 192 (rasgada);
7. Solicitar, quando o outorgante for pessoa jurídica, contrato social da
firma e alteração social se houver, e quando for associação ou sindicato, exigir a
apresentação do estatuto social e ata de eleição;
8. Fazer termo de abertura do Livro 15 de Procuração, bem ainda certificar
no termo de encerramento a falta da assinatura do oficial nas folhas 076 e 088, a duplicação
das procurações de folhas 083, 117, 136, 156, 199, a inexistência da assinatura do
outorgante analfabeto (a rogo) nas folhas 102, 113, 146 e 185, a ausência da folha 118 e
certificar que as procurações não estão seguindo a data cronológica;
9. Fazer o Termo de Abertura do Livro 016 de Procuração;
10. Apresentar mensalmente a escrituração do Livro Diário Auxiliar de
Receita e Despesa;
11. Apresentar o Livro de reconhecimento por autenticidade;
12. Apresentar o Livro de Visitas e Correição;
13. Efetuar os depósitos bancários com regularidade, evitando o acúmulo
de valores nas dependências da Serventia;
14. Apresentar os relatórios de atos praticados dos meses de janeiro de
2015 a setembro de 2015, para efeito de acompanhamento e conferencia dos valores
arrecadados;
15. Solicitar ao Juiz Corregedor Permanente a abertura de sindicância
visando identificar a origem e apuração da responsabilidade da possível presença de
substância entorpecente ilícita dentro das dependências da Serventia, bem ainda a abertura
de processo disciplinar visando apuração de inserção, nos computadores que compõem o
patrimônio do TJAC, de vídeos pornográficos;
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16. Solicitar ao Tribunal de Justiça a instalação de acesso à Internet,
visando ao cumprimento das recomendações 17 e 18;
17. Enviar os arquivos de retorno no primeiro dia útil após a aplicação,
evitando o atraso na comunicação ao portal;
18. Que as comunicações civis e os pedidos de 2ªs vias de certidões sejam
atendidos nos prazos da norma;
19. Solicitar ao Tribunal de Justiça a promoção de capacitação dos
servidores, visando o conhecimento básico dos serviços de registro e notariais, bem ainda a
instalação de telefone e rede de água, o encaminhamento de material de limpeza e o reparo
predial, bem como das redes de iluminação e de segurança;
20. Efetuar o encaminhamento dos Relatórios Mensais ao IBGE, INSS, PRF,
JSM e TER;
21. Fazer a organização das DNV (Declarações de Nascido Vivo) e DO
(Declarações de Óbito) mediante utilização de sistema de pastas;
22. Efetuar o envio dos Relatórios Mensais do IBGE, relativo ao terceiro
trimestre de 2015;
23. Efetuar o envio dos Relatórios Mensais junto ao INSS, referente aos
meses de julho, agosto e setembro de 2015;
24. Solicitar ao Tribunal de Justiça a emissão do Certificado Digital do Sr.
Locileudo Silva de Melo, bem como a promoção de capacitação do aludido servidor que
presta os serviços notariais e de registro naquela localidade;
25. Determinar ao Juiz Corregedor Permanente que se abstenha de indicar
a servidora Lidiane de Oliveira da Silva para gerenciar a serventia extrajudicial não
oficializada de Jordão, em face das inúmeras ingerências identificadas;
26. Determinar ao Juízo responsável pela Comarca de Jordão que promova
o recolhimento das armas e substância vegetal, semelhante a maconha, que se encontram
naquela serventia, bem ainda que promova a devida identificação com os processos a que
pertencem tais itens.
A todas as recomendações será concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
seu integral cumprimento, ressaltando que a comprovação deverá encaminhada a esta
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Corregedoria e se dará por meio de documentos, fotografias, documentos digitalizados e
quaisquer outros meios capazes de demonstrá-las.
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CONCLUSÃO

A presente Correição teve como finalidade precípua a análise da
regularidade dos atos notariais e registrais, mediante fiscalização, e orientação aos
delegatários, interinos ou oficiais designados.
Também constituiu objeto da Correição Geral Ordinária a análise das
instalações e do mobiliário, considerados insatisfatórios no tocante aos quesitos avaliados.
Participaram destes trabalhos correcionais o Juiz Auxiliar da Corregedoria
Dr. Leandro Leri Gross e os servidores Rodrigo Roesler e Marineide Silva do Nascimento.
Declarada encerrada a Correição Geral Ordinária, a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para que
a oficiala designada 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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ANEXO I
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CHECK LIST PARA CORREIÇÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
A – INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO
ITEM
01

02
03
04

05

06

07

08
09
10

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Situação legal do prédio onde está instalado o cartório:
[ ] Próprio [ ] Alugado [ ] Poder Judiciário [ x ] TRE

AVALIAÇÃO
Boa localização e
péssimo estado de
conservação
O cartório funciona em local previamente autorizado pela Corregedoria Geral da [ x] sim
Justiça ?
[ ] não
A oficial designado apresentou o termo de vistoria e autorização para [ ] sim
funcionamento no local em que o cartório está instalado ?
[ x] não
O local onde está instalado o cartório oferece condições adequadas de acesso ao
[ ] Excelente
público, conforto, higiene e segurança para o arquivamento de livros e
[ ] Muito boa
documentos?
[ ] Satisfatória
[ x] Deficiente
As instalações são bem apresentadas, com todos os elementos de identificação do [ ] Excelente
serviço delegado e o mobiliário e equipamentos encontram-se em perfeito estado [ ] Muito boa
de funcionamento, em quantidade, tipo e qualidade necessários à execução das
[ ] Satisfatória
suas atividades ?
[ x] Deficiente
O atendimento ao público é realizado nos dias e horários de expediente, ou
durante o funcionamento do plantão, conforme definido pelo Poder Judiciário,
[ x] sim
com mínimo de 6 (seis) horas nos dias úteis ?
[ ] não
Obs.: Horário de funcionamento das 8 às 16 horas.
Existe espaço com cadeiras de espera para os usuários, enquanto aguardam
[ ] sim
atendimento ?
[ ] não
[ x] Insuficiente
O ambiente em que os usuários aguardam atendimento é climatizado, com ar[ ] sim
condicionado ?
[ x] não
O cartório utiliza sistema de fichas ou senhas para atendimento aos usuários de
[ ] sim
acordo com a ordem de chegada ?
[ x] não
O cartório adota procedimentos especiais ou possui estação ou guichê próprio
[ ] sim
para atendimento preferencial a idosos, gestantes e pessoas portadoras de
[ x] não
deficiência? (Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, art. 3º, parágrafo único, I)

B – SITUAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM
01

02

03

04

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO
Como os serviços notariais e registrais estão sendo prestados, de um modo geral,
[ ] Excelente
pelo cartório, tendo em vista as prescrições da lei, regulamentos, manuais e demais [ ] Muito boa
instrumentos normativos emanados do Poder Judiciário?
[ ] Satisfatória
[ x] Deficiente
A partir das impressões iniciais, como se apresenta a prestação dos serviços pelo
[ ] Excelente
cartório e por seu delegatário com base nos critérios de eficiência, urbanidade e
[ ] Muito boa
presteza ?
[ ] Satisfatória
[ x] Deficiente
Os manuais e demais instrumentos normativos pertinentes ao serviço delegado são [ ] sim
mantidos em arquivo físico ou digital, disponibilizando-se aos escreventes,
[ x] não
prepostos e demais auxiliares as informações necessárias ao desempenho das suas
tarefas?
Existem reclamações, representações ou procedimentos disciplinares instaurados
[ ] sim
contra a oficial designado ou seus prepostos na Corregedoria Geral da Justiça ou no [ x] não
Juízo do Foro local, para apuração de responsabilidades pelo descumprimento das
normas e instruções dos serviços ?
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C – ALOCAÇÃO, FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ITEM
01

02

03

04
05
06

07
08
10
11

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Quantos servidores, além da oficial designado, possuem vínculo com o cartório para o
exercício das atividades de sua competência ?
[ ] 1 a 4 [ x ] 5 a 10 [ ] 11 a 15 [ ] 16 a 20 [ ] 21 a 30 [ ] 31 a 50
[ ] mais de 50
Desses servidores com vínculo, qual a natureza do regime jurídico ?
a) CLT - 00 servidores;
b) Direito Público - 2 servidores.

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
A oficial designado participa regularmente ou já participou, nos últimos 2 (dois) anos, de
congressos, seminários, cursos e programas de treinamento e aperfeiçoamento ?
O cartório elabora levantamento de necessidades de formação e mantém programação
regular de treinamento e aperfeiçoamento para os seus colaboradores e prepostos ?
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?
O cartório adota procedimentos e instrumentos regulares de avaliação de desempenho
dos seus prepostos e colaboradores ?
O cartório elabora e aplica plano de cargos e carreiras e de progressão salarial para os seus
colaboradores ?
A oficial designado responsabiliza-se, em todos os aspectos, pela seleção, admissão,
demissão, controle, orientação e treinamento dos seus empregados e prepostos ?
Existe registro de reclamação trabalhista contra a oficial designado ?
Relacionar ________________________________________________

AVALIAÇÃO

Dentro da
legalidade

Não se aplica
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ X] não

D– INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS
ITEM
01

02
03

04

05
06

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

AVALIAÇÃO
[ x] sim
[ ] não

Qual a quantidade de computadores ou estações que estão instalados no cartório ?
[ ] 1 a 3 [ x ] 4 a 6 [ ] 7 a 10 [ ] 11 a 15 [ ] 16 a 20 [ ] 21 a 30 [ ] mais de 30
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?
Qual a estrutura da rede de interligação dos computadores ao servidor no cartório?

Suficientes para o
atendimento
[ ] sim
[ x] não

Quantas impressoras estão instaladas no cartório?
[ ] 1 a 3 [ x ] 4 a 6 [ ] 7 a 10 [ ] mais de 10
O cartório possui computador ou estação conectado permanentemente na Internet ?

Em bom estado

[ ] cabeamento
[ ] wifi
[ x] não existe

[ ] sim
[ x] não
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07

Qual a estrutura e velocidade de conexão com a Internet?

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
Qual o sistema ou programa específico de geração e controle de atos notariais ou
registrais é contratado e utilizado pelo cartório ?
O cartório possui home-page própria na Internet ?
Se sim, qual o endereço eletrônico:
O cartório tem instalado em seu servidor ou estações o programa adotado Tribunal de
Justiça de selos de autenticidade ?
O cartório envia o relatório de atos da Corregedoria Geral da Justiça, da utilização de selos
e dos recolhimentos através da Internet?
São implementadas regularmente inovações operacionais e tecnológicas que visem ao
aperfeiçoamento do serviço delegado? Quais?

09
10
11
12
13

[ ] Discada
[ ] Banda larga
[ x] Não existe
[ ] Não existe
Aplicador de selo
[ ] sim
[ X] não
[ x] sim
[ ] não
[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ x] não

E – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS, FUNDOS E CONTROLE FINANCEIRO
ITEM
DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE 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?
02 São cobrados estritamente os emolumentos, taxas e preços constantes das tabelas
aprovadas pelo Poder Judiciário?
03 A oficial designado fornece recibo dos valores arrecadados?
04
05

06

A oficial designado lança, nos atos lavrados, o valor dos emolumentos incidentes e pagos
pelos usuários ?
A oficial designado, de algum modo, repassa custos derivados do recolhimento de tributos
(ISS) ao usuário ?
Em caso de resposta positiva, quais?
A oficial designado concede algum tipo de desconto ou abatimento nos emolumentos para
seus clientes ou usuários?

07

A oficial designado já respondeu a alguma representação ou procedimento administrativo
pela cobrança excessiva de emolumentos?

08

13

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
[ ] 30 dias conforme Provimento
O cartório envia, mensalmente, à Gerência Extrajudicial, o relatório de recolhimento e de
utilização de selos notariais?
O último relatório de recolhimento enviado à Corregedoria Geral da Justiça apresentado
pela oficial designado refere-se ao mês de Dezembro - 2014
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 ?
O último relatório de atos enviado à Corregedoria Geral da Justiça apresentado pela oficial
designado refere-se ao mês de Dezembro - 2014
A oficial designado informa o seu faturamento à Corregedoria Geral de Justiça?

14

A oficial designado possui livro caixa para registro das suas receitas e despesas?

15

A oficial designado contrata contador para a elaboração da sua escrituração contábil?

09
10
11
12

AVALIAÇÃO
[ ] sim
[ x] não
[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
Não tem enviado
qualquer
relatório
[ ] sim
[ x] não

[ ] sim
[ x] não

[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
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16

Os registros contábeis são mantidos completos de acordo com as normas?

17

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 da oficial designado do
Cartório
Qual o valor aproximado da arrecadação mensal do cartório?

18

[ x] não
[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ x] não

R$ 1.000,00

F – INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM
01

02
03
04

05

06

07
08

09
10

11

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A oficial designado 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?
A oficial designado cria algum tipo de dificuldade para prestar as informações solicitadas
pela Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz do foro local ?
A oficial designado utiliza a denominação que lhe é própria exclusivamente nas atividades
do serviço delegado? Em caso de resposta negativa, qual a denominação utilizada?
A oficial designado 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?
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)

AVALIAÇÃO
[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ x] não
[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ x] não

[ x] Excelente
[ ] Satisfatório
[ ] Deficiente
A oficial designado comunica, imediatamente, por escrito, ao Poder Judiciário, a ocorrência [ ] sim
de fatos pertinentes ao extravio, furto, roubo e sinistro, relacionando os móveis,
[ x] não
equipamentos, livros, documentos e coisas afetadas?
A oficial designado faz propaganda utilizando o nome do Poder Judiciário?
[ ] sim
[ x] não
A oficial designado submete à prévia autorização do Poder Judiciário qualquer publicidade [ ] sim
e propaganda que pretenda veicular nos meios de comunicação?
[ ] não
[ x] N. A.
A oficial designado promove ou permite que terceiros desautorizados realizem qualquer
[ ] sim
intervenção em software?
[ x] não
A oficial designado guarda sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza
[ x] sim
reservada de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão? (art. 30, VI, [ ] não
da Lei 8.935/94)
A oficial designado prestou as informações e cadastrou a serventia no Conselho Nacional
[ x] sim
de Justiça?
[ ] não

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

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

01

A Serventia mantém o Livro Diário Auxiliar da Receita e Despesa?

02

A Serventia mantém o Livro de Visitas e Correições?

03

A Serventia mantém o Livro de Depósito Prévio?

04

A Serventia possui o Livro de Reconhecimento por Autenticidade?

AVALIAÇÃO
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
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Fachada Principal da Serventia Oficializada de Jordão

Mural afixada a Tabela de Emolumentos (Parcial)

Vista interna do balcão de atendimento

Cadeiras de espera para os usuários

Vista das prateleiras com documentação da Serventia

Ar- Condicionado com a presença de plantas invasoras e mofo na parede

Ar-Condicionado de 30.000 BTUS encaminhado e não instalado

Dr. Leandro Leri Gross – Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, servidora da COGER Marineide
Nascimento e oficial Sr. Locileudo Silva

Vista da área externa da Serventia – Fundos do terreno
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Fixação da Antena da Floresta Digital

Vaso sanitário sem qualquer limpeza

Armas brancas guardadas sem qualquer critério

Possível substância entorpecente encontrada e uma gaveta da Serventia

Vídeo pornográfico encontrado no computador da Serventia na pasta da Sra. Lidiane

Vídeo pornográfico encontrado no computador da Serventia na pasta da Sra. Lidiane

Vídeo pornográfico encontrado no computador da Serventia na pasta da Sra. Lidiane

Vídeo pornográfico encontrado no computador da Serventia na pasta da Sra. Lidiane

Número de patrimônio do computador aonde encontravam-se os vídeos pornográficos

Identificação do computador
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Comprovação de que os vídeos encontrados estavam localizados na pasta da servidora Sra. Lidiane

Visão da Serventia após a organização implementada pelos servidores da COGER

Visão da Serventia após a organização implementada pelos servidores da COGER

Visão da Serventia após a organização implementada pelos servidores da COGER

ANEXO III
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Falta de assinatura do declarante

Ausência de testemunhas

Ausência de documentação da Firma J.R. Comércio LTDA nos arquivos da Serventia, bem como extrapolando o prazo de
validade da mesma

Falta da rubrica da Registradora Titular
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Comprovante de Deposito
De: "Jose Alex de Souza Martins" <jose.alex@tjac.jus.br>
Para: "Rodrigo Roesler" <rodrigo.roesler@tjac.jus.br>
Data: Fri, 23 Oct 2015 18:17:18 +0200
Bom dia,
Encaminho em anexo o comprovante de deposito dos valores arrecadados no Cartório do Distrito Judiciário de
Jordão referente aos meses de Janeiro à Julho do corrente ano. Por oportuno, informo que ditos valores foram
entregues a este servidor sem a apresentação dos seus respectivos relatórios.
-----Mensagem Original----De: "Rodrigo Roesler" <rodrigo.roesler@tjac.jus.br>
Para: "Jose Alex de Souza Martins" <jose.alex@tjac.jus.br>
Data: 21/10/2015 10:58
Assunto: Informação
Alex,
Vc já efetuou o depósito dos valores que a Lidiane deixou com vc?
Favor enviar o comprovante de depósito.
Obrigado
Rodrigo

Supervisor de Comarca: José Alex de Souza Martins
Diretoria do Foro da Comarca de Tarauacá
(68) 3462-1314 9947-6816
diref-tr@tjac.jus.br / jose.alex@tjac.jus.br
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Comprovante de depósito
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