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1. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA OFICIALIZADA DE MARECHAL THAUMATURGO

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE MARECHAL THAUMATURGO

OFICIAL DESIGNADO: JOSÉ FÁBIO ARAÚJO LIMA DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA LUIZ MARTINS, 298 – BAIRRO CENTRO

TELEFONE: (68) 3325-1004

e-mail: fabio-cic@hotmail.com, jose.araujo@tjac.jus.br

CNPJ: 04.034.872/0018-70

Data da Instalação: 28/01/1992

Período da correição: 10 de novembro 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 –, na data de 10 de novembro
de 2015, realizou-se a Correição Geral Ordinária na Serventia Oficializada de Marechal
Thaumaturgo, situada à Rua Luiz Martins, nº 298 – Bairro Centro, cidade de Marechal
Thaumaturgo.
A equipe de fiscalização – composta pelo Dr. Leandro Leri Gross, Juiz
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; Rodrigo Roesler, Gerente de Fiscalização
Extrajudicial, compareceu às dependências da referida serventia, por volta das 10:00min, do
dia dez do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, e perante o Sr. José Fábio Araújo
Lima dos Santos, oficial designado, 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 COGER nº 43/20151, alterada pela Portaria COGER n° 78, de 06/11/2015, publicada
no DJE 5.521, de 12/11/2015, 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 a
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
O oficial designado é o Sr. José Fábio Araújo dos Santos – nomeado por
meio da Portaria nº 380/2014, da Presidência do Tribunal de Justiça, sendo nomeado como
Supervisor Administrativo –, o qual acompanhou os trabalhos da correição.
A serventia está provida pelo oficial designado e a Sra. Sarah Mendonça de
Oliveira.

4.2 INSTALAÇÕES PREDIAIS
A serventia funciona no prédio do CIC, local de fácil acesso ao público e
com boa acomodação.
O ambiente é dividido, possuindo banheiro coletivo, com acesso ao
público, porém sem atender às normas de acessibilidade de pessoas com deficiência.
Durante o período de correição a bomba responsável pela retirada de água
do poço estava quebrada e por este motivo não havia água nas dependências do prédio.
Segundo informações do oficial designado, a bomba encontrava-se na cidade de Cruzeiro do
Sul, sem qualquer previsão de retorno.
O trabalho da serventia é divido em setores específicos destinados a
atendimento ao público, registros e lavratura de certidões.
Os livros e documentos que compõem o acervo da Serventia são
acomodados em armários.

4.3 MOBILIÁRIO E ASPECTOS GERAIS DA SERVENTIA
Conforme constatado pelo Oficial Designado, o mobiliário é de boa
qualidade, contando com computadores, impressoras, mesas, cadeiras, possuindo, ainda,
extintor de incêndio de acordo com as normas estabelecido pelo Corpo de Bombeiros. No
entanto, a serventia não dispõe de sistema de segurança eletrônica com alarme e câmeras.
Percebeu-se, também, que os armários são insuficientes para acomodar as
fichas, livros e documentos da serventia.
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5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E TEMPO DE ATENDIMENTO
O horário de funcionamento ao público é das 8h às 12h e das 14h às 18h,
conforme horário afixado no mural, de modo que se percebe que das 12h às 14h não são
efetuados atendimentos, restando a Serventia fechada para qualquer atendimento.
Este problema quanto ao horário de funcionamento se explica em razão da
servidora Sarah Mendonça de Oliveira ter sido nomeada para atuar como Oficial de Justiça
ad hoc, permanecendo longo período ausente do CIC, situação que enseja o fechamento da
Unidade durante o período do almoço.
A Serventia não utiliza sistema eletrônico ou manual para emissão de
senhas.

6. TABELA DE EMOLUMENTOS
A tabela de emolumentos estava fixada no mural de avisos, no átrio,
apresentando-se em conformidade com o artigo 810, do Provimento COGER nº. 02/2013
(Vide fotos - Anexo II).

7. RELATÓRIOS DE ATOS PRATICADOS
Os mapas estatísticos foram inspecionados, sendo constatado que estavam
devidamente arquivados em pastas.
A serventia recolhe regularmente os valores arrecadados que devem ser
transferidos ao Poder Judiciário.
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 00.084-4 (identificação única).
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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:
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 o oficial
designado pela guarda e integridade do conjunto de atos nele praticados.
A Serventia não dispõe do Livro de Depósito Prévio, devendo efetuar a
abertura e escrituração do mesmo com a máxima urgência.
O Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa não está sendo escriturado.
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O Livro de Visitas e Correições não foi apresentado pelo oficial designado,
devendo o mesmo 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-032 (em uso), resultaram da análise as seguintes
informações:
LIVRO

A-032

A-033

A-034

A-035

OBSERVAÇÕES
Iniciado em 27.05.2013 e finalizado em 06.01.2014. Objeto da correição a
partir da folha 182 (cento e oitenta e dois).
Na fl. 184, ausência de testemunhas em razão da assinatura a rogo (anexo III
– foto 01).
Não há índice alfabético, sendo mantido o controle por meio de livro
manuscrito (anexo III – fotos 02 e 03).
O livro contém termo de encerramento.
A identificação lateral do livro encontra-se sem aderência, necessitando de
restauração (anexo III – foto 04).
Iniciado em 06.01.2014 e finalizado em 16.09.2014.
Constam os termos de abertura e encerramento, devidamente assinados.
O livro não contém índice, sendo mantido um índice manuscrito (anexo III –
fotos 02 e 03).
A identificação lateral do livro encontra-se sem aderência, sendo necessária
nova impressão e afixação (anexo III – foto 04).
Iniciado em 16.09.2014 e finalizado em 27.05.2014.
A data do encerramento foi retificada pelo Tabelião, consignando a data
correta de 27.05.2015.
Na fl. 170, registro n. 011.658, não consta a assinatura do pai/declarante
José Francisco Massal da Silva Kaxinawá (anexo III – foto 05).
Nas fls. 207/208, registros 011.695 e 011.696, respectivamente, não há
informação da situação de gêmeos, conforme artigo 713, alínea c, contudo
no momento da digitalização da certidão de nascimento o Registrador
efetua o registro do estado de irmãos gêmeos (anexo III – fotos 6, 7 e 8).
Nas fls. 267 e 268 foram impressas em A4, sendo que as demais páginas
foram impressas em papel ofício e não há índice (anexo III – foto 9).
Iniciado em 27.05.2015, constando termo de abertura e em uso, sendo
submetido à correição até a fl. 241. Livro em ordem.
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11.2 LIVRO “B” – REGISTRO DE CASAMENTO:
Solicitado o Livro B-04, verificou-se:

LIVRO

B-004

LIVRO
B-Auxiliar
02

OBSERVAÇÕES
Iniciado em 28/08/2012, em uso. Objeto da correição a partir da folha
054 (cinquenta e quatro).
Na fl. 068, não constam as assinaturas das testemunhas.
Na fl. 100, registro 000.727, verifica-se o regime de comunhão universal
de bens, porém ao consultar os autos de habilitação, registrado sob o n.
300/2014, constata-se que se refere a pedido de conversão de união
estável em casamento e não há pacto juntado aos autos (anexo III – foto
10).
Na fl. 108, registro 000.735, verifica-se o regime de comunhão universal
de bens, porém ao consultar os autos de habilitação, registrado sob o n.
306/2014, constata-se que se refere a pedido de conversão de união
estável em casamento e não há pacto juntado aos autos.
Na fl. 122, registro 000.749, verifica-se o regime de separação universal
de bens, porém ao consultar os autos de habilitação, registrado sob o n.
322/2014, constata-se que não há pacto juntado.
Na fl. 132 não há assinatura da nubente (anexo III – foto 11) .
Na fl. 151, registro 000.778, verifica-se o regime de comunhão universal
de bens, porém ao consultar os autos de habilitação, registrado sob o n.
351/2014, constata-se que se refere a pedido de conversão de união
estável em casamento e não há pacto juntado aos autos.
OBSERVAÇÕES
Não dispõe do livro.

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

LIVRO

OBSERVAÇÕES

C-002

Iniciada em 12.01.2011 “em uso”. Objeto de correição a partir da folha
106 (cento e seis). Na fl. 116 existe uma rasura no campo de observação,
sendo justificado pelo Tabelião um equivoco, pois imaginava que estava
averbando no registro de nascimento.

9

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

LIVRO

OBSERVAÇÕES

C-AUXILIAR
001

Iniciado em 24.02.2013 “em uso”. Não teve alteração desde a correição
de 2013, sendo carimbado na fl. 02.

11.4 LIVRO “D” – REGISTRO DE PROCLAMAS:
Foi apresentado o Livro D 01, iniciado em 18.12.2012. Objeto da correição
a partir da folha 023 (vinte e três). O Livro foi correicionado até a fl. 129, estando em ordem.

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 estão devidamente
arquivados, iniciando a correição nos autos 242/2013 e finalizando nos autos 351/2015.

241/2013
a
251/2013
252/2013
a
254/2014

Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.

255/2014

Não localizado.

256/2014
a
257/2014

Não há certidão de arquivamento.

258/2014

Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.

259/2014
a
265/2014
266/2014
a
267/2014

Não há certidão de arquivamento.

Não O casamento não foi realizado e não há certidão.

268/2014

Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.

269/2014

Não há certidão de arquivamento.

270/2014

Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
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a
272/2014
273/2014
274/2014
275/2014
276/2014
a
277/2014
278/2014
a
279/2014
280/2014
a
281/2014
282/2014
283/2014
a
284/2014
285/2014
a
286/2014
287 /2014
a
288/2014
289/2014
a
291/2014
292/2014
a
295/2014
296/2014
297/2014
a
298/2014
299/2014
300/2014
301/2014
a
303/2014
304/2014
306/2014
307/2014

arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
O casamento não foi realizado.

Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Ausente o pacto em razão do regime de casamento comunhão
universal de bens.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Não há certidão de arquivamento.
Ausente o pacto em razão do regime de casamento comunhão
universal de bens.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
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a
311/2014
312/2014
a
313/2014
314/2014
a
315/2014
316 e 317/2014
318/2015
a
320/2015
321/2015
322/2015
323/2015
a
331/2015

arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.

Não há certidão de arquivamento.
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.

Não há certidão de arquivamento.

Ausência do pacto em razão do regime de separação universal de bens
Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
A nubente é peruana e não há publicação do edital de proclamas no
Peru- VER SITUAÇÃO JURÍDICA

332/2015
333/2015
a
348/201
349/2015
a
350/2015
351/2015

Não há termo de gratuidade e certidão de arquivamento. O Tabelião
arquiva os pedidos de gratuidades em pastas diversas.
Ausentes
Regime de casamento comunhão universal de bens e sem o pacto.

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, apresentadas pelo oficial designado
José Fábio Araújo Lima dos Santos.
Os Mandados de Averbações encontram-se arquivados.
Os Relatórios Mensais foram encaminhados para o IBGE (3º Trimestre de
2015, encaminhado em 02/10/2015), INSS (Competência e referência 10/2015), PRF, JSM e
TRE demonstrados pelo oficial designado.
As D.N.V. (declarações de nascido vivo) encontram-se juntas, arquivadas
em caixa arquivo.
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As D.O. (declarações de óbito) encontram-se juntas, acondicionadas dentro
de uma pasta, arquivadas desde a de numeração 15753330-1 (09/07/2013) até de número
19999187-1 (22/10/2015).
12. TABELIONATO DE NOTAS
12.1 LIVROS
Os atos do cartório são registrados em sistema manual, feito no word,
sendo impressos e encadernados em livros pelo sistema de folhas soltas. Os mesmos
encontram-se em bom estado de conservação.

12.2 LIVRO DE PROCURAÇÃO
Apresentados os livros 10 (em uso), foram feitas as seguintes observações:
LIVRO

10

11

12

OBSERVAÇÕES
Iniciado em 28.05.2013 e encerramento em 09.10.2013. Objeto da
correição a partir da folha 168 (cento e sessenta e oito). Termo de
encerramento em 09.10.2013.
Não há índice.
Os atos praticados são impressos em folhas de papel ofício, sendo
dispendioso, pois acaba sobrando espaço.
Iniciado em 09.10.2013, contendo termo de abertura. Termo de
encerramento realizado em 10.03.2014.
No livro constataram-se duas folhas com o número 77, sendo
diferenciadas com a inserção da letra A.
No termo de encerramento há certidão descrevendo o erro, contudo, o
livro foi encerrando com a consignação de 200 páginas, quando deveria
constar 201.
Não há índice.
Os atos praticados são impressos em folhas de papel ofício, sendo
dispendioso, pois acaba sobrando espaço.
Iniciado em 12.03.2014, contendo termo de abertura. Termo de
encerramento realizado em 18.09.2014.
O livro consta duas folhas com o número 136, sendo diferenciadas com a
inserção da letra A.
No termo de encerramento há certidão descrevendo o erro, contudo, o
livro foi encerrando com a consignação de 200 páginas, quando deveria
constar 201.
Não há índice.
Os atos praticados são impressos em folhas de papel ofício, sendo
dispendioso, pois acaba sobrando espaço.
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13

14
15

Iniciado em 18.09.2014, contendo termo de abertura. Termo de
encerramento realizado em 24.02.2015.
Na fl. 147 constam dois outorgantes, sendo que o valor cobrado pelos
emolumentos e lançado foi de R$ 27,65, deixando de cobrar o
emolumento correspondente ao segundo outorgante (anexo III –foto 12).
Não há índice. Os atos praticados são impressos em folhas de papel
ofício, sendo dispendioso, pois acaba sobrando espaço.
O livro foi enviado para o encadernamento e não foi correicionado.
Iniciado em 18.09.2015, estando em uso e correicionado até a fl. 042.

12.3 LIVRO DE SUBSTABELECIMENTO
Segundo informado pelo Oficial, não existe Livro de Substabelecimento na
Serventia.

12.4 REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS
É realizado por meio do sistema de fichas (não é digitalizada), as quais são
armazenas em caixas, não fornecendo qualquer segurança e comodidade para a respectiva
localização.

12.5 SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE
Declarações de hipossuficiência e de ofícios de órgãos públicos, 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 armários, acondicionados em caixasarquivo do tipo poliondas, exceto os livros.

14. FISCALIZAÇÃO DOS SELOS, REMESSA DE DADOS E EMOLUMENTOS
A Serventia utiliza selo digital desde 11/11/2014. Tratando-se 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, não foi
verificado divergência de valores em relação a tabela em vigor, uma vez que todos os valores
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são importados direto do Portal SELOACRE e utilizados com o programa E-Selos, aplicador de
selos “client stamp” do desenvolvedor de sistemas ESCRIBA, o qual teve sua versão
atualizada para release 12.
Nos últimos 09 (nove) meses do ano de 2015 a Serventia não tem
informado os arquivos de retorno no prazo do dia útil seguinte, Art. 14 do Provimento
COGER nº 03/2013.
Para a impressão de certidões de registro civil a Serventia ainda utiliza o
aplicativo LIGHT, descontinuado.
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 não possui lote de selos em aberto.
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, porém eventualmente não cumpre as comunicações no prazo de
05 (cinco) dias.
As ausências das comunicações apontadas decorrem da falta de
acessibilidade adequada à rede mundial de computadores, o sinal captado apresenta
instabilidade e é de baixa largura de banda o que eventualmente, inviabiliza o acesso ao CRC
e comunicação de selos.
No portal da CRC a Serventia já inseriu os seguintes dados:
Registros carregados no
Tipo de registro
Portal CRC
Nascimento
90
Casamento
02
Fonte: sistema.registrocivil.org.br

15. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A unidade não possui o Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e de
Despesa, nos moldes do Provimento COGER nº 25/2015 emanado desta Corregedoria Geral,
bem ainda da regra inserta no PCN nº 45/2015.
Assim sendo, a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça disponibilizou uma
planilha eletrônica para tal finalidade.
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Diante do quadro de falta de organização administrativa, não foi possível
efetuar a análise dos registros contábeis, justamente em razão da falta de escrituração.

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 Marechal Thaumaturgo não possui o livro Diário
Auxiliar da Receita e da Despesa, de modo que não foi possível apresentar qualquer
informação sobre este aspecto.

15.2 RECOLHIMENTOS DOS EMOLUMENTOS
Segundo as informações levantadas nos arquivos da GEFEX, a Serventia
Oficializada de Marechal Thaumaturgo tem efetuado os depósitos mensais junto ao Tribunal
de Justiça do Estado do Acre.
As informações constantes no portal E-Selo denotam a seguinte situação,
com relação aos emolumentos arrecadados no decorrer dos meses:

AGO/15

JUL/15

JUN/15

MAI/15

ABR/15

MAR/15

FEV/15

JAN/15

595,10

1.208,30

1.288,10

1.208,80

5.280,60

8.619,20

1.609,80

1.073,10
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Sobre este aspecto, informa-se que o Selo Digital só foi implantado na
Serventia Oficializada de Marechal Thaumaturgo, à partir do mês de janeiro de 2015, razão
de não termos informações anteriores a esta data.

16. SISTEMA DE BACKUP DE DADOS
A Serventia Oficializada de Marechal Thaumaturgo não utiliza qualquer
sistema de Backup.

17. RECOMENDAÇÕES
À vista das constatações realizadas no interstício da Correição, recomendase:
1. Propor à Presidência do Tribunal de Justiça que promova a lotação um
funcionário na Unidade, visando ao cumprimento integral do Provimento COGER nº 09/2015
quanto ao horário de funcionamento para os Cartórios, visto que a sistemática atual é
agravada durante o período de férias e eventuais licenças concedidas ao servidor nomeado
para as funções de Delegatário, pois o serviço extrajudicial sofre paralisação;
2. Imprimir o índice de todos os livros e efetuar a encadernação nos livros
que estão pendentes de tais providências, devendo o índice ser anexado na própria
encadernação.
3. Renovar as etiquetas de identificação de todos os livros em que a fita
adesiva tenha sofrido os danos ordinários do respectivo uso;
4. Notificar os interessados para cognição da ineficácia do regime de bens
escolhido – quando este for diverso do regime legal –, tendo em vista a ausência de juntada
do pacto antenupcial, devidamente lavrado em escritura pública, a qual deverá ser
apresentada e requerida a devida averbação do regime nela constante para que produza
seus efeitos, conforme dispõe o artigo 735, do Provimento n 02/2013;
5. Providenciar a notificação do declarante da paternidade descrita no
anexo III – foto 5, visando que aporte a assinatura, formalizando o ato;
6. Efetuar a notificação da nubente, conforme Livro B-004, fl. 132, visando
a regularização do ato;
7. Escriturar, mensalmente, o livro diário auxiliar de receita e despesa;
17
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8. Apresentar a comprovação de abertura do Livro de reconhecimento por
autenticidade;
9. Comprovar a abertura do Livro de Visitas e Correição;
10. Efetuar os depósitos bancários com regularidade, evitando o acúmulo
de valores nas dependências da Serventia;
11. Enviar os arquivos de retorno no prazo de um dia útil após a aplicação,
conforme dispõe o Art. 14, do Provimento COGER nº 03/2013, evitando o atraso na
comunicação ao portal;
12. Propor à Presidência do Tribunal de Justiça que promova a capacitação
dos servidores, visando o conhecimento básico dos serviços de registro e notariais;
13. Sugerir à Presidência do Tribunal de Justiça que providencie a
instalação da bomba responsável pelo fornecimento de água do Centro Integrado de
Cidadania (CIC);
14. Fazer a organização das D.N.V. (declaração de nascido vivo) através do
sistema de pastas;
15. Fazer a organização das D.O. (declaração de óbito) por meio do sistema
de pastas;
16. Evitar a manutenção de lotes de selos em aberto devido à falta de
envio dos respectivos arquivos de retorno;
17. Cumprir o prazo do assinalado do 5º dia útil para o cumprimento das
comunicações civil previsto no Art. 106 da Lei nº 6.015/73 e o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para o cumprimento das requisições civis e de 2ªs vias, conforme Art. 9º do
Provimento COGER nº 06/2013.
A todas as recomendações será concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
seu integral cumprimento, ressaltando que a comprovação deverá encaminhada a esta
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 correicionais o Juiz Auxiliar da Corregedoria
Dr. Leandro Leri Gross e o servidor Rodrigo Roesler.
Declarada encerrada a Correição Geral Ordinária, a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para que
o oficial designado atenda às recomendações feitas no presente relatório.

Desembargadora Regina Ferrari
Corregedoria 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
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 [ x ] Poder Judiciário [ ] TRE

AVALIAÇÃO
Boa localização e bom
estado de conservação

O cartório funciona em local previamente autorizado pela Corregedoria Geral da
Justiça ?
A oficial designado apresentou o termo de vistoria e autorização para
funcionamento no local em que o cartório está instalado ?
O local onde está instalado o cartório oferece condições adequadas de acesso ao
público, conforto, higiene e segurança para o arquivamento de livros e
documentos?

[ x] sim
[ ] não
[ ] sim
[ x] não
[ x] Excelente
[ ] Muito boa
[ ] Satisfatória
[ ] Deficiente
As instalações são bem apresentadas, com todos os elementos de identificação do [ x] 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 ?
[ ] 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
[ x] sim
atendimento ?
[ ] não
[ ] Insuficiente
O ambiente em que os usuários aguardam atendimento é climatizado, com ar[ x] sim
condicionado ?
[ ] não
O cartório utiliza sistema de fichas ou senhas para atendimento aos usuários de
[ x] sim
acordo com a ordem de chegada ?
[ ] 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 [ x] Muito boa
instrumentos normativos emanados do Poder Judiciário?
[ ] Satisfatória
[ ] Deficiente
A partir das impressões iniciais, como se apresenta a prestação dos serviços pelo
[ x] Excelente
cartório e por seu delegatário com base nos critérios de eficiência, urbanidade e
[ ] Muito boa
presteza ?
[ ] Satisfatória
[ ] Deficiente
Os manuais e demais instrumentos normativos pertinentes ao serviço delegado são [ x] sim
mantidos em arquivo físico ou digital, disponibilizando-se aos escreventes,
[ ] 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
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Juízo do Foro local, para apuração de responsabilidades pelo descumprimento das
normas e instruções dos serviços ?
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 ?
[ x] 1 a 4 [ ] 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 - 1 servidor

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

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 ?
[ x ] 1 a 3 [ ] 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?
[ x ] 1 a 3 [ ] 4 a 6 [ ] 7 a 10 [ ] mais de 10

Em bom estado

[ x] cabeamento
[ ] wifi
[ ] não existe
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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
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

[ ] 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?
O oficial designado concede algum tipo de desconto ou abatimento nos emolumentos para
seus clientes ou usuários?

07

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

08

Qual a freqüência média com que o cartório realiza o recolhimento devido pela prática dos
atos notariais e registrais ?
[ ] diariamente [ ] 3 dias [ ] 5 dias [ ] 10 dias [ ] 15 dias
[ x] 30 dias conforme Provimento
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 Outubro – 2015
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 Outubro - 2015
A oficial designado informa o seu faturamento à Corregedoria Geral de Justiça?

09
10
11
12
13

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

[ x] sim
[ ] não

[ ] sim
[ x] não

[ x] sim
[ ] não
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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?

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 ?
Qual o valor aproximado da arrecadação mensal do cartório?

18

[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
R$ 1.500,00

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
24

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

ANEXO II
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FOTO 01

Fachada principal do CIC – Marechal Thaumaturgo local aonde se localiza a Serventia Oficializada de
Marechal Thaumaturgo
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Cartório localizado no interior do CIC
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Banheiro faltando acessibilidade

Sala de espera da Serventia Oficializada de Marechal Thaumaturgo
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Tabela de Emolumentos afixado no mural

ANEXO III
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FOTO 01
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Observação: ausência de testemunha da assinatura a rogo, devidamente mencionada no Livro A-032, fls. 184. O ato não
atende o artigo 48 do Provimento n 02/2013.
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Observação: Reflete o padrão de índice adotado pelo Oficial designado. O sistema operacional da Unidade é o light,
sendo possível extrair o índice de forma padronizada e impressa.
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Observação: O Livro A-032 2 seguintes não dispõem de índice. O índice é realizado de forma manuscrita e não fornece
segurança quanto a sua manutenção. O artigo 26 do Provimento n 02/2013 não contempla uma forma padronizada,
merecendo uma especificação pela Corregedoria.
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Observação: os livros estão danificados quanto a identificação, exigindo-se a impressão de nova etiqueta e colagem.
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