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1. IDENTIFICAÇÃO: SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA COMARCA DE TARAUACÁ

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA COMARCA DE TARAUACÁ

INTERINA: IDÁLIA ESTEVES VIANA DO Ó

ENDEREÇO: RUA EPAMINONDAS JÁCOME, nº 908 - BAIRRO CENTRO

TELEFONE: (68) 3462-2635

e-mail: cartoriotk@gmail.com

CNPJ: 12.608.027/0001-40

Data da Instalação: 04/10/2010

Período da correição: 01 a 02 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 01 a 02 de
outubro de 2015, realizou-se a Correição Geral Ordinária na Serventia Extrajudicial de
Tarauacá, situado à Rua Epaminondas Jácome, nº 908 - Bairro Centro, cidade de Tarauacá.
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 pelas servidoras Marineide
Silva do Nascimento, Annete Nágila da Silveira Vale Rates, Sara Maria Crispim de Souza
D’Anzicourt –, compareceu às dependências da referida serventia, por volta das 8h00min, do
dia primeiro, do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, e perante a Sra. Idália Esteves
Viana do Ó, Interina, juntamente com os funcionários da Serventia, 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 71/2015, de 21 de setembro de 2015, publicada no
Diário da Justiça Eletrônico nº 5.490.
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3. METODOLOGIA E CRITÉRIOS UTILIZADOS
Com 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 deste exercício, alterada pela Portaria nº
71/2015, de 21/09/2015 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 à 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.
No que concerne 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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4. DADOS ANALÍTICOS DA ESTRUTURA DA SERVENTIA
4.1 RECURSOS HUMANOS
A Interina Idália Esteves Viana do Ó – designada por meio da Portaria nº
29/2014, da Presidência do Tribunal de Justiça – acompanhou os trabalhos de da correição.
Da análise das informações constantes no Livro de Empregados da
Serventia, constatou-se 08 (oito) prepostos contratados, legalmente registrados, conforme
abaixo relacionados:
Empregados
Alessandro Freire da Silva
Andressa Danielle do Nascimento de Lima
Alana Siqueira Costa
Valéria Nascimento Souza
José Renan Farrapo dos Santos
Vera Maria de Oliveira Viana
Eliana Marcia do Nascimento Silva
Edson Assis de Araújo Júnior

Data da
Admissão
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
02/03/2015
01/07/2015

Função
Escrevente
Escrevente
Escrevente
Escrevente
Escrevente
Escrevente
Escrevente
Escrevente

Quanto à regularidade dos encargos trabalhistas, foram verificadas as guias
de recolhimento dos funcionários, bem como conferidos o livro de funcionários e os
respectivos comprovantes de rendimento mensal. Nesse espeque, os comprovantes de
rendimentos mensais estavam arquivados nas dependências da Serventia, sendo constatado
que não existem os comprovantes de rendimento mensal do período de janeiro a junho de
2014, pois nesse período a Interina efetuava os pagamentos e fazia um recibo para os
funcionários assinarem.
Saliente-se que no Livro de Funcionários não havia a assinatura de
admissão de nenhum dos funcionários contratados, cabendo à Interina atualizar o referido
livro.

4.2 INSTALAÇÕES PREDIAIS
A serventia funciona em prédio alugado, local de fácil acesso ao público
com boa acomodação, o ambiente é dividido em 02 (duas) salas, possui 01 (um) banheiro,
com acesso ao público e particular, cuja localização não é apropriada, dispondo, ainda, de
estacionamento com vagas suficientes à realidade fática da Unidade Extrajudicial.
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O trabalho da serventia é divido em setores específicos destinados ao
atendimento ao público, registro de matrículas, lavratura de certidões.
Os livros e documentos que compõem o acervo da serventia ficam em sala
específica, arquivada em estantes (Anexo II).

4.3 MOBILIÁRIO E ASPECTOS GERAIS DA SERVENTIA
O mobiliário é de boa qualidade, porém não atende totalmente às
necessidades do cartório, contando com computadores, impressoras, mesas, cadeiras,
armários e arquivos sendo insuficientes para acomodar as fichas, livros e documentos da
serventia.
Com relação a este aspecto, ressalte-se que o mobiliário da Serventia é de
propriedade da delegatária anterior, a Sra. Fabiana Faro de Souza Campos, sem que tenha
qualquer contrato de transmissão dos bens para a Interina atual. Tais móveis foram
devidamente relacionados pela Interina e a relação faz parte deste relatório (Anexo III).
Contudo, restou demonstrado que alguns móveis foram adquiridos de forma definitiva pela
Interina, estando listados no mesmo anexo deste relatório.
A Serventia dispõe de extintor de incêndio de acordo com as normas
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, contudo, conta com apenas de um aparelho de ar
condicionado, tornando o ambiente insalubre em razão do calor, tanto para os funcionários
quanto para os usuários do serviço, não dispondo, também, de sistema de segurança
eletrônica, alarme ou câmeras.

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E TEMPO DE ATENDIMENTO
O horário de funcionamento ao público é das 8h às 16h e após esse horário
até às 17h são realizados serviços internos, sendo verificado que a divulgação do horário de
atendimento externo está devidamente afixada na porta de entrada da Serventia, assim
como não são utilizados sistema eletrônico para emissão de senhas ou dispenser de senhas
para controlar os atendimentos.
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6.

TABELA DE EMOLUMENTOS
Verificou-se que a tabela de emolumentos vigente estava fixada no painel

de avisos do cartório, conforme determina o artigo 810, do Provimento COGER nº. 02/2013
(Vide fotos - Anexo II).

7. RELATÓRIOS DE ATOS PRATICADOS
Foram inspecionados todos os mapas estatísticos, estando devidamente
arquivados em pastas na própria serventia.
A Serventia está recolhendo regularmente os valores destinados ao Fundo
de Compensação – FECOM e ao Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEJ (Função
Fiscalização – FUNFIS).
No ato da correição foram conferidos, por amostragem, os valores dos
emolumentos decorrentes dos atos praticados.

8. SISTEMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Averiguou-se que as informações alusivas ao Sistema Justiça Aberta, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estão atualizadas, estando a Serventia cadastrada sob o
CNS 15.389-0 (identificação única).

9. LIVRO DE RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE – DECISÃO CNJ
O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em decisão exarada em autos de
Correição realizada no Poder Judiciário do Estado do Acre, determinou ser indispensável a
existência de livro próprio que vise documentar o comparecimento dos usuários cujas
assinaturas são reconhecidas por autenticidade.
Nesse talante, constatou-se que tal livro é utilizado no âmbito do Serviço
Notarial de Tarauacá, tendo o seu Termo de Abertura dia 01/04/2015. No decorrer das
atividades correcionais, a Interina foi orientada pela equipe de fiscalização da CorregedoriaGeral da Justiça que no caso de transferência de propriedade de veículos automotores, por
meio do Documento Único de Transferência – DUT, o livro deve ser assinado tanto pelo
comprador quanto pelo vendedor, fato que não está acontecendo.
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10. EXIGÊNCIAS DO PROVIMENTO COGER - Nº 25/2015
Com esteio no Provimento COGER n. 25/2015, orientou-se ao Delegatário
que a Serventia deve dispor dos seguintes livros administrativos, salvo os previstos em lei
especial:
a) Visitas e Correições;
b) Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;
c) Controle de Depósito Prévio.
Indicou-se À Interina que os mencionados livros serão abertos, numerados,
autenticados e encerrados pelo delegatário, podendo utilizar-se, para esse fim, processo
mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente.
Asseverou-se, também, que 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 aludidos livros é de responsabilidade direta do delegatário, 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 delegatário pela
guarda e integridade do conjunto de atos nele praticados.
O Livro de Depósito Prévio não fora apresentado pela Interina, sendo
relevante sua abertura e escrituração com a máxima urgência.
Do exame do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa, constatou-se
sua escrituração, por meio de uma tabela preenchida de forma manual, sem qualquer
fechamento de final de mês, ou mesmo encadernação.
O Livro de Visitas e Correições foi apresentado pela Interina.
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11. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
11.1. LIVRO “A” – REGISTRO DE NASCIMENTO
Apresentados os
Livros de A-124 ao
A-133 e A-E-002
Especial (em uso),
resultaram as
seguintes
constatações:LIVRO

A-124

A-125

A-126

A-127

A-128

A-129

OBSERVAÇÕES

- Livro iniciado em 24.07.2013 e encerrado em 11.11.2013, com 300
(trezentas) páginas;
- Correição realizada a partir da fl. 152;
- O livro está encadernado na ordem decrescente;
- obs: ausência de assinatura no termo de encerramento;
- Encontra-se em bom estado de conservação até a data da
Correição.
- Livro Iniciado em 11.11.2013 e encerrado em 29.01.2015, com 300
(trezentas) páginas;
- O livro está encadernado;
- Obs: ausência de assinatura no termo de abertura;
- Encontra-se em bom estado de conservação até a data da
Correição.
- Livro iniciado em 29.01.2014 e encerrado em 28.04.2014, com 300
(trezentas) páginas;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
- Livro iniciado em 28.04.2014 e encerrado em 09.07.2014, com 300
(trezentas) páginas;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
- Livro iniciado em 09.07.2014 e encerrado em 29.09.2014, com 300
(trezentas) páginas;
- as fls. 231 a 300 foram numeradas a caneta;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
- Livro iniciado em 29.09.2014 e encerrado em 24.12.2014, com 300
(trezentas) páginas;
-obs: as páginas do livro estão todas numeradas a caneta;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
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- Livro iniciado em 24.12.2014 e encerrado em 20.03.2015, com 300
(trezentas) páginas;
- obs: da fl. 001 a 103, da 105 a 108, todas foram numeradas a
caneta;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição

A-130

- Livro iniciado em 20.03.2015 e encerrado em 08.06.2015, com 300
(trezentas) páginas;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição

A-131

- Livro iniciado em 08.06.2015 e encerrado em 09.09.2015, com 300
(trezentas) páginas;
- obs: a fl. 47 e o número do Livro está numerado a caneta;
- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição

A-132

- Livro iniciado em 09.09.2015 (em uso) com 102 (cento e duas)
páginas;
A-133
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
A-E-002 Especial

- livro iniciado em 30.05.2010 (em uso) com 24 (vinte e quatro)
registros;
- livro em bom estado de conservação até a data da Correição.
NOTA: Todos os livros possuem índice em ordem alfabética.
(destinado a registros de
Nascimento do Projeto
Cidadão

11.2 LIVRO “B” – REGISTRO DE CASAMENTO:
Apresentados os Livros B-011 ao B-013 (em uso) verificou-se:
LIVRO

B-011

B-012

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 16.08.2011 e encerrado em 26.04.2014 com 300
(trezentas e vinte) páginas;
- objeto de Correição a partir de fl. 154;
- obs: ausência de assinatura do Juiz de Paz nas fls. 157, 158, 165, 176,
179, 180, 185, 186, 197, 203, 207, 212, 213 a 300;
- livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição.
- Livro iniciado em 26.04.2014 e encerrado em 30.05.2015, com 300
(trezentas) páginas;
- obs: ausência de assinatura do Juiz de Paz nas fls. 001 a 035; 038,
039,045,047,048,049,058,059,073,089,103,105,110,111,112 a 300;
- as fls. 068 a 090, estão numeradas a caneta;
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- O livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição

B-013

- Livro iniciado em 30.05. “em uso” com 037 (trinta e sete) páginas;
- ausência de assinatura do Juiz de Paz, nas fls. 001 a 025; 028, 034;
- o Livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição

Obs.: Os casamentos são realizados de segunda a sexta-feira na própria Serventia.

11.3 LIVRO “B - AUXILIAR” – REGISTRO DE CASAMENTO RELIGIOSO:
Apresentado o Livro B-Auxiliar-001, constatou-se:

B-Auxiliar 001

- Livro iniciado em 13.01.1999 “em uso”, com 085 (oitenta e cinco)
páginas;
- Objeto de Correição a partir de fl. 070;
- obs: as fls. 070 a 082 foram numeradas a caneta;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição.

11.4 LIVRO “C” – REGISTRO DE ÓBITO:
Apresentados os Livros de Óbito C-009 e C-010 (em uso) e C-Auxiliar-001
(em uso), resultando nas seguintes observações:
LIVRO

C-009

C-010

C-Auxiliar-001

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 29.01.2013 e encerrado em 05.09.2015 com 300
(trezentas) páginas;
- Objeto de Correição a partir de fl. 074;
- obs: ausência de assinatura da escrevente nas fls. 084 a 111;
- as fls. 172 a 249 estão rasuradas a caneta numeração de página;
- Livro não está encadernado;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição.
- Livro iniciado em 11.09.2015 “em uso” com 009 (nove) páginas;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
- Livro iniciado em 09.10.1998 “em uso” com 196 (cento e noventa e
seis) páginas;
- objeto de Correição a partir de fl. 167;
- ausência da página 189;
- obs: ausência de assinatura da Registradora nas fls. 170 a 196;
- obs: as fls. 178 a 188 foram numeradas a caneta;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição
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11.5 LIVRO “D” – REGISTRO DE PROCLAMAS:
Apresentado o Livro D-003 e D-004, resultando as seguintes observações:
LIVRO

D-003

D-004

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 16.08.2013 e encerrado em 30.05.2015 com 300
(trezentas) páginas;
- O Livro não está encadernado;
- Objeto de correição a partir de fl. 015;
- Livro em bom estado de conservação até a data da Correição.
Livro iniciado em 30.05.2015 “em uso”, com 17 (dezessete) páginas;
- Em bom estado de conservação até a data da Correição.

11.6 LIVRO “E” – REGISTROS ESPECIAIS
Apresentado o Livro E-002, constatou-se:
LIVRO

E-003

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 09.07.2007 “em uso”, com 131 (cento e trinta e uma)
páginas;
- Objeto de Correição a partir de fl. 095;
- Em bom estado de conservação até a data da Correição.

11.7 PROCESSOS DE HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL
Os processos de Habilitação para Casamento Civil foram correicionados por
amostragem, os quais apresentaram as seguintes constatações:

Noivos: EDIMAR DE SOUSA CASTRO e
FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
SOUSA – casamento registrado no Livro B13, fl. 031 n. 3.837 no dia 24.07.2015.
Arquivado.
Noivos: MITSSON DA FONSECA SANTOS e
ANTÔNIA LIBERDADE PESSOA NASCIMENTO
– casamento registrado no Livro B-13, fl. 033
n. 3.839 no dia 31.07.2015. Arquivado.
Noivos: OSMAR PINHEIRO DA SILVA e
MARIA FERREIRA DA SILVA – casamento
registrado no Livro B-13, fl. 040 n. 3.846 no
dia 16.09.2015. Arquivado.

ANTONIO MARCOS SILVA MENEZES e
MARIA ANTONIA RODRIGUES DO CARMO –
casamento registrado no Livro B-013, fl. 027
n. 3.833 no dia 29.06.2015. Arquivado.
Noivos: ADAUTO PERES NETO e CARLA
MARIA MAIA VERAS – casamento registrado
no Livro B-12, fl. 109 n. 3.615 no dia
04.05.2015. Arquivado.
Noivos: FRANCISCO LEONARDO PINTO
RODRIGUES e MARICÉLIA ALVES DE SOUSA
– casamento registrado no Livro B-13, fl. 041
n. 3.847 no dia 18.09.2015. Arquivado.
12

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

Noivos: VALDEMAR LOSTARNAUD DE
MOURA FILHO e DIÊNITA RIBEIRO LIMA –
casamento registrado no Livro B-13, fl. 039
n. 3.845 no dia 04.09.2015. Arquivado.
Noivos: RÁRITON DO NASCIMENTO
SANTIAGO e MICAELE DA SILVA E SILVA –
casamento registrado no Livro B-13, fl. 035
n. 3.841 no dia 10.08.2015. Arquivado.
Noivos:
ANTONIO
LOURENÇO
F.
FIGUEIREDO e BENEDITA MÁRCIA MOURÃO
DA SILVA – casamento registrado no Livro
B-13, fl. 028 n. 3.834 no dia 17.07.2015.
Arquivado.
Noivos: LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
e MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DE
OLIVEIRA – casamento registrado no Livro
B-13, fl. 091 n. 3.597 no dia 28.01.2015.
Arquivado.

Noivos: RAIMUNDO MATOS DE MELO e
ANTONIA ROSA DA SILVA BRAGA
–
casamento registrado no Livro B-13, fl. 038
n. 3.844 no dia 01.09.2015. Arquivado.
Noivos: MANOEL DE FREITAS RODRIGUES e
MARIA JORGIANA DE SOUZA – casamento
registrado no Livro B-12, fl. 099 n. 3.605 no
dia 24.03.2015. Arquivado.
Noivos: ROGERIO DA SILVA BARROSO e
LEILA KACIA DA SILVA MORAES
–
casamento registrado no Livro B-12, fl. 100
n. 3.606 no dia 24.07.2015. Arquivado.
Noivos: EADEMIR BATISTA DE FIQUEIREDO
e MARINÊS CORREIA DE QUADRA –
casamento registrado no Livro B-12, fl. 098
n. 3.604 no dia 24.03.2015. Arquivado.

11.8 DOCUMENTOS, RELATÓRIOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DO REGISTRO CIVIL
Da análise dos documentos arquivados na Serventia Extrajudicial de
Tarauacá, no que concerne ao acervo de Registro Civil das Pessoas Naturais, constatou-se:
a) as comunicações recebidas e expedidas no Registro Civil estão em bom
estado de conservação e arquivadas em caixas poliondas, nos termos das determinações
insertas no artigo 106, da Lei n. 6.015/73;
b) os ofícios recebidos e expedidos concernentes ao Registro Civil das
Pessoas Naturais foram cumpridos e arquivados.
c) os Mandados de Averbações, Retificações estão cumpridos e arquivados;
d) os relatórios mensais encaminhados para o IBGE, INSS, PRF, JSM e TRE
estando arquivados em pastas. Nesse ponto, ressalte-se que os relatórios enviados ao IBGE
são enviados trimestralmente;
e) as D.N.V. (Declaração de Nascido Vivo) são arquivadas em pastas.
d) as D.O. (Declaração de Óbito) são arquivadas em pastas;
e) os processos de habilitação para casamento civil são arquivados em
caixas poliondas.
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12. TABELIONATO DE NOTAS
12.1 LIVROS
Os atos notariais, registrados em sistema informatizado (ESCRIBA), são
impressos e encadernados em livros - sistema de folhas soltas -, e posteriormente,
acondicionados em arquivos, que por sua vez estão em bom estado de conservação.
Verificou-se que as escrituras lavradas são encadernadas em livros de 200
folhas.

12.2 LIVRO DE PROCURAÇÃO
Apresentados os livros 101 a 112 (em uso), constataram-se as seguintes
situações:
LIVRO

101

102

103

104

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 02.08.2013 e encerrado em 27.09.2013;
- Livro encadernado;
- Não apresenta índice;
- Possui Termo de Abertura e de Encerramento, consignando as
ocorrências do livro;
- 04, 79, 89, 91, 103, 126, 162 – constatou-se que o número do livro foi
retificado manualmente;
- Às fls. 172 e 185 se identificou duplicidade nas referidas sequências
numéricas consubstanciadas em duas procurações com a mesma
numeração;
- Livro iniciado em 27.09.2013 e encerrado em 21.11.2013;
- Livro encadernado;
- Não apresenta índice;
- Possui Termo de Encerramento que contempla todas as ocorrências do
livro.
- À fl. 98 constataram-se duas procurações com numeração idênticas;
- Às fls 47, 48 e 56 constatou-se que o número do livro foi retificado
manualmente;
- Livro iniciado em 21.11.2013 e encerrado em 13.01.2014;
- Livro encadernado;
- Não possui índice;
- Possui Termo de Abertura;
- Às fls. 47, 48 e 56 constatou-se que o número do livro foi retificado
manualmente;
- O termo de encerramento consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 13.01.2014 e encerrado em 07.03.2014;
- Livro encadernado;
- Não apresenta índice;
- Às fls 25 o mês foi escrito manualmente
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105

106

107

108

109

110

111

- Às fls. 138 e 153 constataram-se duas procurações com numeração
idênticas;
- No termo de encerramento consta a informação que existem duas
procurações com a numeração 98, porém ao fazer a verificação do livro
foi constatado que não existe a procuração 98-A
- O termo de encerramento não consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 07.03.2014 e encerrado em 19.05.2014;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
- Às fls. 94 constataram-se duas procurações com numeração idênticas;
- O termo de encerramento não consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 19.05.2014 e encerrado em 05.08.2015;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
- Às fls 18 e 83 a numeração foi escrita manualmente;
- Às fls. 125 constataram-se duas procurações com numeração idênticas;
-Às fls. 169 foram utilizadas três folhas para este procuração, porém
utilizada a mesma numeração;
- Livro iniciado em 05.08.2014 e encerrado em 04.11.2014;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
A partir das fls. 62 os atos passaram a constar o numero do selo, excedo
as fl. 72.
- Livro iniciado em 04.11.2014 e encerrado em 02.02.2015;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
- Às fls. 54 a numeração foi corrigida manualmente;
- Às fls. 133 constataram-se duas procurações com numeração idênticas;
- O termo de encerramento consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 02.02.2015 e encerrado em 07.04.2015;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
- Às fls. 023 constataram-se três procurações com numeração idênticas;
- Às fls. 024, 29, 48 constataram-se duas procurações com numeração
idênticas;
- À fl. 72 não existe no livro;
- O termo de encerramento não consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 07.04.2015 e encerrado em 10.06.2015;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
- Às fls. 29, 41, 88 e 181 constataram-se duas procurações com
numeração idênticas;
- Às fls. 61 a numeração do livro foi corrigida manualmente;
- O termo de encerramento consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 10.06.2015 e encerrado em 17.08.2015;
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- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice;
- À fl. 98 a numeração foi corrigida utilizando “branquinho”;
- O termo de encerramento consigna todas as ocorrências do livro.
- Livro iniciado em 17.08.2015, “em uso”, contando com 43 (quarenta e
112
três) páginas até a data da Correição Geral;
(em uso)
- Às fls. 16, 30, 56 e 84 constataram-se duas procurações com numeração
idênticas.
Observação: a partir de 19/09/2013 ouve a implantação do selo digital onde todos os atos
deveriam constar o número do selo, mas não existe essa informação nas procurações feitas
depois da implantação do selo. (livro 102, 102, 103, 104, 105, 106 e até a fl. 61 do livro 107).
12.3 LIVRO DE SUBSTABELECIMENTO
Apresentado o livro 01 (em uso), resultaram as seguintes observações:
LIVRO
02
(em uso)

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 28.05.2008, “em uso”, com 09 (nove) folhas até a data
da Correição Geral.
04 a 9 folhas da ultima correição

12.4 LIVRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DIVERSAS
Apresentados os livros 45 a 49 (em uso), verificou-se:
LIVRO

45

46

OBSERVAÇÕES
- Livro iniciado em 04.01.2013 e encerrado em 16.12.2013
- Fiscalização realizada a partir das fl. 127 (cento e vinte e sete);
- Livro não encadernado;
- Não Apresenta índice;
- Tem Termo de Abertura e Encerramento;
- Às fls. 139/140 Escritura Pública de Divorcio onde não consta a
assinatura das partes, mas foi informado pela Tabeliã Idália que os
outorgantes já contraíram outros matrimônios.
- Nas escrituras, cujo verso não são utilizados, percebeu-se que os
espaços podem ser aproveitados em razão da ausência de medidas que
indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
- Livro iniciado em 16.12.2013 e encerrado em 03.06.2014;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice
-Tem Termo de Abertura e Encerramento;
- Às fls. 063/064 e 194, identificou-se duplicidade na numeração das
folhas
- Às fl, 126 a numeração do livro foi corrigida manualmente à lápis.
- Nas escrituras, cujo verso não são utilizados, percebeu-se que os
espaços podem ser aproveitados em razão da ausência de medidas que
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47

48

49
(em uso)

indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
- Livro iniciado em 03.06.2014 e encerrado em 16.01.2015;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice
-Tem Termo de Abertura e Encerramento;
- Nas escrituras, cujo verso não são utilizados, percebeu-se que os
espaços podem ser aproveitados em razão da ausência de medidas que
indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
- Às fls. 063/064 e 194, identificou-se duplicidade na numeração das
folhas
- Às fl, 188 a numeração do livro foi corrigida manualmente à lápis.
- Às fls. 142 não existe no livro;
- Nas escrituras, cujo verso não são utilizados, percebeu-se que os
espaços podem ser aproveitados em razão da ausência de medidas que
indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
- Livro iniciado em 19.01.2015 e encerrado em 16.06.2015;
- Livro não encadernado;
- Não apresenta índice
-Tem Termo de Abertura e Encerramento;
- Às fls. 027/028 consta Escritura Pública de Declaratória de União Estável
onde não outorgante Maria da Liberdade da Silva Pinheiro não assina e na
escritura não existe essa informação. Outros casos iguais 31/32, 45/46,
111/112, 159, 163/164
- Às fls. 175/176, 177/178, 179/180, 181/182 faltou a assinatura do
comprador (escritura já registrada)
- Nas escrituras, cujo verso não são utilizados, percebeu-se que os
espaços podem ser aproveitados em razão da ausência de medidas que
indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
- Às fls. 27/28, foram canceladas por falta de assinatura das partes;
- Às fls. 189, 191 a numeração do livro foi corrigida manualmente à lápis;
- À fl. 61 a testemunha não assina;
- Nas escrituras, cujo verso não são utilizados, percebeu-se que os
espaços podem ser aproveitados em razão da ausência de medidas que
indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
- Livro iniciado em 18.06.2015, “em uso”, com 61 (sessenta e uma) folhas
até a data da correição.
- À fl. 22 constataram-se numerações duplicadas.
- À fl. 22 a numeração do livro foi corrigida manualmente à lápis;
-À fl. 27 não existe
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12.5 LIVRO DE TESTAMENTOS
- Livro Tombo iniciado em 27.02.2002, em uso com, com 04 (quatro)
folhas até a data da correição;
- Não tem Termo de Abertura;

01
(em uso)

12.6 REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS:
É realizado através do sistema de fichas digitalizadas e existe o arquivo
físico, porém, ao fazer a análise por amostragem foi observado que os cartões estão
arquivados em desordem, ficando quase impossível realizar uma busca, pois não existe um
padrão para o arquivamento.
12.7 INSPEÇÃO EM DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM ESCRITURAS PÚBLICAS POR
AMOSTRAGEM

Livro 48
•

117 – documentação incompleta e divergência de informação no estado civil
do outorgante;

•

131 – documentação incompleta (tem foto);

•

188 – documentação incompleta;

•

105 – estado civil divergente da matricula

Ressalte-se que as demais escrituras que foram solicitadas, não foram
apresentadas as documentações referentes a elas.

12.8 SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE
A equipe de fiscalização conferiu as Declarações de hipossuficiência e os
ofícios oriundos de órgãos públicos, constatando-se regularidade no arquivamento, eis que
os documentos são acondicionados em pastas classificadoras, organizadas por mês.
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12.9 DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA
Verificou-se que as informações relativas à Declaração de Operações
Imobiliárias (DOI) não foram enviadas à Delegacia da Receita Federal porque o funcionário
responsável por enviar as DOI informou não ter conhecimento da obrigatoriedade de envio
mensal da comunicação.
13. REGISTRO DE IMÓVEIS
13.1. LIVRO “1” - PROTOCOLO:
A fiscalização empreendida no Livro nº 01, iniciou-se a partir da folha 121v,
de 19/09/2013, sob o protocolo nº 3.901 de 20/09/2013, seguindo-se até o protocolo nº
4.878, Livro encerrado em 31/10/2014. O referido livro – contém 200 (duzentas) páginas,
constatando-se a ausência do protocolo 3.988 e a repetição dos protocolos 4.213 e 4651.
A fiscalização empreendida no Livro nº 1-A, iniciado em 03.11.214, sob o
protocolo nº 4.879 de 04/11/2014, seguindo-se até o protocolo nº 5.480, de 21/09/2015. O
referido livro – com 38 (trinta e oito) páginas até a data da correição, verificando-se a
ausência dos protocolos 4.989 e 5.469, assim como a repetição do protocolo nº 4.923.

13.2. LIVRO “2” - REGISTRO GERAL:
Da análise do livro 02 (Registro Geral), verificou-se que todas as matrículas
estão no Sistema de Fichas, iniciando-se a correição a partir da matrícula n. 202 (duzentos e
dois) e seguindo até a matrícula n. 1.580 (um mil, quinhentos e oitenta), de 28/09/2015.,
constatando-se o seguinte:
- Matriculas que devem ser reimpressa em papel tipo cartão e assinadas:
368, 372, 374, 384, 385, 396, 468, 469, 470, 491, 596, 597 e 603.
- Matrículas ausentes: 295, 235, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 346, 347,
353, 354, 359, 361, 371, 379, 383, 386, 387, 405, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 433, 434, 435,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458,
459, 460, 465, 466 e 488.
- Matriculas que devem ser refeitas, pois o texto impresso não deixa claro
quem é o proprietário (foto em anexo): 612, 613, 614, 615, 620, 621, 626, 627, 628, 630,
631, 632, 633, 634, 655, 656, 657, 658, 666, 681, 688, 997, 1.124, 1.129 e 1.137.
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13.3. LIVRO “3” – REGISTRO AUXILIAR:
As matrículas estão no sistema de fichas. A análise correcional se fez a
partir da Matrícula nº 1.853, de 13.09.2013, seguindo-se até a matrícula n. 2.137 (vinte um
mil, cento e trinta e sete), com data de 24.09.2015.

13.4. LIVRO “4” – INDICADOR REAL:
Não é utilizado sistema informatizado. É produzido no Word e impresso em
ficha.

13.5. LIVRO “5” – INDICADOR PESSOAL:
Não é utilizado sistema informatizado. É produzido no Word e impresso em
ficha.

13.6. LIVRO DE REGISTRO DE TERRAS RURAIS ADQUIRIDAS POR ESTRANGEIROS:
Existe o livro, porém sem nenhum registro.

13.7. LIVRO DE REGISTRO DE COMUNICAÇÕES RELATIVAS A DIRETORES E EXADMINISTRADORES 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, sendo que, para os casos de existência de bens, as averbações são feitas à
margem da matrícula, comunicando-se ao requerente.
A serventia já está cadastrada no sistema Central Registradores de Imóveis,
mas para que seja ativo, é necessário que a Serventia envie o indicador pessoal de acordo
com o provimento COGER nº 1/2014 e informações correspondentes à base de informações
integrantes do sistema ARISP, onde o CARTÓRIO disponibilizará informações básicas – nome
e números do CPF/MF ou CNPJ/MF –, relacionadas às matrículas dos imóveis a partir de 1º
de janeiro de 1976, para formação do Banco de Dados Light.
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A importação do Banco de Dados Light (BDL) será disponibilizada para o
cartório de duas formas: mediante da importação no sistema Ofício Eletrônico na
infraestrutura compartilhada da ARISP ou por meio de servidor WebService.

13.8. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA:
A fiscalização analisou os documentos relativos ao período de dezembro de
2014 a junho de 2015, constatando-se que as informações relativas às Declarações sobre
Operações Imobiliárias (DOI) foram enviadas à Delegacia da Receita Federal regularmente.

13.9. DOCUMENTAÇÃO QUE DEU ORIGEM AOS REGISTROS
A análise dos documentos arquivados na Serventia concernentes aos
registros de imóveis resultou nas seguintes conclusões:
PROTOCOLO

TIPO

SITUAÇÃO

4.899

Contrato de Compra e Venda (Caixa)

Em ordem

4.923

Escritura Pública de Incorporação

Em ordem

4.994

Título de Domínio

Faltou constar no registro o
valor do imóvel.

5.005

Averbação de Construção

Em ordem

5.050

Título de Domínio

Em ordem

5.150

Contrato de Compra e Venda (Caixa)

Em ordem

5.158

Escritura Pública de Compra e Venda

Em ordem

5.355

Escritura Pública de Compra e Venda

Em ordem

4.994

Título de Domínio

Faltou constar no registro o
valor do imóvel.

5.379

Escritura Pública de Compra e Venda

5.384

Título de Domínio

Em ordem
Faltou constar no registro o
valor do imóvel.

5.447

Contrato de Compra e Venda (Caixa)

Em ordem

5.465

Escritura Pública de Compra e Venda

Em ordem
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Observou-se que os documentos que instruem o protocolo são arquivados
por ordem de protocolo, sendo que todos os documentos solicitados foram apresentados, e
os valores referentes ao registro não são discriminados na matrícula do imóvel.

14. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS
14.1. LIVROS
Os atos do cartório não são informatizados.

14.2 TÍTULOS E DOCUMENTOS

14.2.1 LIVRO “A-1” (PROTOCOLO PARA APONTAMENTO DE TODOS OS TÍTULOS,
DOCUMENTOS E PAPEIS APRESENTADOS, DIARIAMENTE, PARA SER REGISTRADOS OU
AVERBADOS).
O Livro utilizado ainda é o capa dura. O exame se deu a partir do protocolo
nº 687, de 04.07.2013, seguindo-se até o último protocolo apontado, qual seja, n. 758, de
02.09.2015 (Notificação Extrajudicial), constatando-se a ausência dos protocolos nº 737 e
738, assim como a duplicação do protocolo nº 750.

14.2.2 LIVRO “C” (REGISTRO POR EXTRATO).
O Livro utilizado ainda é o capa dura. Iniciado em 24.09.1999, estando em
uso até a folha 46 (quarenta e seis) com o protocolo nº 758, de 02.09.2015 e sendo
constatada a ausência do protocolo nº 710, nº 737 e nº 738, bem ainda a duplicação dos
protocolos nº 723 e nº 750.
Apresentado o Livro B-07 e B-08 (em uso), seguem as seguintes
observações:
LIVRO

B-07

OBSERVAÇÕES
- Correição iniciada a partir da fl. 178, em 07.06.2013. Encerrado em
20.11.2013.
- Livro contém 301 (trezentas e uma) folhas até a data da correição;
- Folha 206 duplicada; Existem 03 (três) folhas sem constar a numeração.
- Último registro consignado foi um Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios, de 20.09.2013.
- Existem folhas sem numeração, falta o enceramento e falta encadernar.
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B-08 (em uso)

- Livro iniciado em 21.09.2013. Estando em uso até a folha 244 (duzentos
e quarenta e quatro).
- Saltou da numeração 07 para o 15; existem 02 páginas sem numeração;
saltou a página 39; folhas duplicadas: 64 ao 72 e 79.
- Último registro consignado foi uma Notificação Extrajudicial de
02.09.2015.

14.3 PESSOAS JURÍDICAS
14.3.1 LIVRO “A-1” (PROTOCOLO PARA APONTAMENTO DE TODOS OS TÍTULOS,
DOCUMENTOS E PAPEIS APRESENTADOS, DIARIAMENTE, PARA SER REGISTRADOS OU
AVERBADOS)
Conforme ficou constando na correição 2013, não existia o Livro de
Protocolo de Pessoas Jurídicas, sendo iniciado pela Oficial designada Idália Esteves Viana do
Ó em 21.02.2014. A correição iniciou-se a partir do protocolo n º 01, de 21.02.2014,
seguindo-se até o último protocolo apontado, qual seja o de n. 124, de 30.09.2015.
Apresentado o Livro A-11 ao A-13 (em uso), constatou-se:
LIVRO

A-11

A-12

A-13 (em uso)

OBSERVAÇÕES
- Correição a partir das folhas 01, datada de 13.05.2013.
- Livro encerrado em 30.01.2014, contendo 303 (trezentas e três páginas)
(Ata de Assembléia Geral Extraordinária);
- folhas duplicadas: 166 a 168 e 169 a 171, 231, 232.
- Livro não está encadernado.
- Livro iniciado em 30.05.2014.
- Livro encerrado em 27.07.2015, contendo 303 (trezentas e três páginas)
(Ata da Assembléia Ordinária);
- folhas duplicadas: 12; ausentes às folhas de 86 a 97; a folha entre a
página 119 e 120 ficou sem numeração.
- Livro não está encadernado.
- Livro iniciado em 27.07.2015, “em uso”, contendo 047 (quarenta e sete)
páginas até a data da correição;
- Todas as páginas estão numeradas e em ordem.
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15. TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
15.1. LIVROS:
Os atos do cartório não são informatizados.

15.2. LIVRO DE PROTOCOLO DE PROTESTO:
Apresentado o livro nº 04, a correição observou os registros inscritos a
partir da folha 28v, sob o protocolo nº 5.608, de 18.09.2013, estando em uso até a página
158, cujo protocolo fora o de nº 6.980 (seis mil, novecentos e oitenta), percebendo-se que
os valores dos protestos constam no protocolo. Da análise constatou o seguinte:
- Da ordem de protocolo 5.717 ao invés de seguir a sequência correta,
repetiu-se o protocolo de número 5.708, ficando repetidos do protocolo nº 5.708 ao nº
5.717.
- Da ordem de protocolo 5.950 ao invés de seguir a sequencia correta,
repetiu-se o protocolo de número 5.941, ficando repetidos do protocolo nº 5.941 ao nº
5.950.
- Da ordem de protocolo 5.973 ao invés de seguir a sequencia correta,
repetiu-se o protocolo de número 5.964, ficando repetidos do protocolo nº 5.964 ao nº
5.973;
- Da ordem de protocolo 6.370 ao invés de seguir a sequencia correta,
repetiu-se o protocolo de número 6.361, ficando repetidos do protocolo nº 6.361 ao nº
6.370.

15.3. LIVRO DE REGISTRO DE PROTESTO:
Apresentados os Livros n. 12 ao nº 14 (em uso), identificaram-se as
seguintes ocorrências:
LIVRO
12

13

OBSERVAÇÕES
- Correição realizada a partir da fl. 168 com o número de ordem 5.506;
- Livro encerrado em 29 de novembro de 2013, contendo 200 (duzentas)
folhas;
- Livro e atos em ordem;
- Livro iniciado em 29.11.2013 com o número de ordem 5.720, encerrado
em 23.03.2015, com o número de ordem 6.648, contendo 200 (duzentas)
folhas.
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14 (em uso)

- Índice regular e atos em ordem;
- Livro não encadernado.
- Livro Iniciado em 23.03.2015, “em uso”, com 084 (oitenta e quatro)
folhas, consignando o último instrumento sob o nº 6.907, de 04.09.2015Livro em ordem.

15.4. CANCELAMENTO DE PROTESTO:
Analisando os instrumentos de cancelamento de protesto detectaram-se as
seguintes situações:
Instrumento de
protesto
6.645
Livro 13, fl. 199
6.447
Livro 13, fl. 139

Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.

6.009
Livro 13, fl. 049

Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.

OBSERVAÇÕES

Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.

6.104
Livro 13, fl. 66
5.950
Livro 13, fl. 044
6.276
Livro 13, fl. 092
6.828
Livro 14, fl. 039
6.861
Livro 14, 056
6.862
Livro 14, 057
6.865
Livro 14, 067

Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.
Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.
Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.
Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.
Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.
Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.
Cancelamento com carta de anuência. Em ordem.

Foi verificado que a Serventia participa do Sistema CRA – Central de
Remessa de Arquivo. Não existem convênios realizados. A serventia recolhe os Fundos
(FECOM-FUNEJ) normalmente sem a utilização de selo isento.
16. DO ACERVO REGISTRAL
Da análise do acervo registral da Serventia Extrajudicial constatou-se sua
organização de forma sistemática, vez que a documentação é acondicionada em caixas
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organizados que são guardadas em estantes, excetuando-se os livros que não obstante
sejam organizados, são dispostos nas estantes posicionados de forma que possam facilitar as
consultas.

17. FISCALIZAÇÃO DOS SELOS, REMESSA DE DADOS E EMOLUMENTOS
A Serventia utiliza selo digital, desde 19/09/2013 como se trata de
Serventia única pode praticar todos os atos previstos nas tabelas de emolumentos em vigor,
não havendo divergência de valores em relação a tabela em vigor, uma vez que todos os
valores são importados direto do Portal SELOACRE e utilizados com o programa E-Selos,
aplicador de selos “cliente stamp” do desenvolvedor de sistemas ESCRIBA. Para a impressão
de certidões de registro civil a Serventia ainda utiliza o aplicativo LIGHT, descontinuado.
Nos últimos 07 (sete) 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, contando, ainda, com 04 (quatro) lotes de selos em aberto: pedido 475
de 16/01/2015 com 53 selos, pedido 605 de 25/06/2015 com 100 selos, pedido 631 de
05/08/2015 com 50 selos e o pedido 673 de 29/09/2015, atualmente em uso com 3.266
selos.
A Serventia tem encaminhado vários atos de autenticação sem a
identificação correta dos dados do ato, fazendo de forma genérica, comprometendo a
segurança da individualização do selo em desconformidade com o Provimento nº 03/2013.
A Serventia aderiu ao CRC da ARPEN e as Unidades Interligadas das Casas
de Saúde do Acre que realizam partos, sem que haja, no entanto, convênio firmado com o
Hospital de Tarauacá.
Não há registro de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos das
comunicações civis, nas solicitações de comunicações civis e solicitações de 2ªs vias feitas
pelo portal da CRC Nacional.
A Serventia vem utilizando regularmente a opção de comunicações civis da
CRC Nacional.
Mês de cumprimento
09/2014

Quantidade de comunicações cumpridas
01
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No portal da CRC a Serventia já inseriu os seguintes dados:
Tipo de registro
Nascimento

Registros carregados no Portal CRC
02

Fonte: sistema.registrocivil.org.br

18. INSS e FGTS
Com relação aos recolhimentos das contribuições previdenciárias (INSS), a
Interina comprovou o recolhimento do INSS.
Com relação ao Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fora
apresentada com a Certificação nº 2015092404314652877302.

19. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A unidade não 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 Provimento da Corregedoria Nacional nº
45/2015.
Anote-se que para o referido controle a Interina utiliza apenas uma tabela
para o lançamento das despesas e receitas diárias, preenchido manualmente, sem proceder
à impressão dos lançamentos, conforme determina o supracitado provimento.
Da análise dos registros contábeis, nota-se uma diferença significativa
entre os valores apresentados pelo aplicativo cartorário e aqueles constantes no livro diário
apresentado e, ainda, os valores presentes nos relatórios apresentados pelo Portal E-Selo,
situação que enseja justificativa por parte do delegatário.
A Interina tem efetuado os depósitos destinados ao Fundo de
Compensação (FECOM) e ao Fundo Especial do Poder Judiciário (FUNEJ), utilizando como
parâmetro os valores decorrentes dos atos praticados na Serventia. Do exame desses
recolhimentos, identificou-se divergências entre os valores apresentados quando
comparados os consignados no livro de registro apresentado e aqueles extraídos do sistema
cartorário.
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19.1 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 (Conselho Regional de
Contabilidade - 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.
As informações abaixo transcritas foram extraídas do sistema que controla
o livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa:
LIVRO DIÁRIO
RECEITA

AGOSTO 2015
DESPESA

18.412,10
RECEITA

643,00

JULHO 2015
DESPESA

24.411,95 1.129,74
JUNHO 2015
RECEITA
DESPESA
14.489,20

0,00

TOTAL
17.769,10
TOTAL
23.282,21
TOTAL
14.489,20

MAIO 2015
RECEITA

DESPESA

19.907,60
0,00
ABRIL 2015
RECEITA

DESPESA

26.145,30
341,65
MARÇO 2015
RECEITA
DESPESA
24.111,75
RECEITA

84,00

FEVEREIRO 2015
DESPESA

14.935,21

121,00

TOTAL
19.907,60
TOTAL
25.803,65
TOTAL
24.027,75
TOTAL
14.814,21
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RECEITA

JANEIRO 2015
DESPESA

31.945,22

574,01

DEZEMBRO 2014
RECEITA
DESPESA
24.964,61

658,45

NOVEMBRO 2014
RECEITA
DESPESA
17.596,94
RECEITA

343,18

OUTUBRO 2014
DESPESA

20.001,23

521,05

SETEMBRO 2014
RECEITA
DESPESA
28.163,60
RECEITA

AGOSTO 2014
DESPESA

26.721,82
RECEITA

224,40

MARÇO 2014
DESPESA

32.663,32
RECEITA

704,35

ABRIL 2014
DESPESA

26.465,34
RECEITA

326,40

MAIO 2014
DESPESA

29.317,17
RECEITA

671,88

JUNHO 2014
DESPESA

21.600,03
RECEITA

533,20

JULHO 2014
DESPESA

34.708,67
RECEITA

920,26

1.535,15

FEVEREIRO 2014
DESPESA

TOTAL
31.371,21
TOTAL
24.306,16
TOTAL
17.253,76
TOTAL
19.480,18
TOTAL
27.243,34
TOTAL
26.188,62
TOTAL
34.036,79
TOTAL
21.273,63
TOTAL
28.612,82
TOTAL
26.240,94
TOTAL
31.128,17
TOTAL

NÃO FOI LANÇADO
RECEITA

JANEIRO 2014
DESPESA

TOTAL

NÃO FOI LANÇADO
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Pelo apresentado acima, percebe-se que a arrecadação da Serventia
Extrajudicial de Acrelândia não condiz com os relatórios de atos praticados, sendo que tal
fato se deve à falta de confiabilidade dos lançamentos efetuados pela Interina.
Percebeu-se na análise da documentação apresentada pela Interina que as
despesas lançadas mensalmente dizem respeito apenas às despesas administrativas, fato
que prejudica sobremaneira a análise dos valores apresentados no Livro Diário Auxiliar de
Receita e Despesa.
Ressalte-se que os valores de receitas apresentados na tabela de
lançamentos - que gera o Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa -, deveriam ser
exatamente iguais aos valores apresentados no relatório de atos praticados enviado para a
GEFEX, principalmente no tocante à Receita, o que não ocorre.

19.2 RECOLHIMENTOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO E FUNDO DE FISCALIZAÇÃO
Segundo as informações levantadas nos arquivos da GEFEX, a Serventia
Extrajudicial de Tarauacá 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 (Função Fiscalização - FUNFIS).
As informações constantes nos assentamento da Corregedoria-Geral da
Justiça indicam o seguinte quadro situacional:
RELATÓRIO ENVIADO A COGER
Emolumentos
15.855,24

AGOSTO 2015
FECOM
FUNEJ
941,10

TOTAL

1.876,96

18.673,30

FUNEJ

TOTAL

JULHO 2015
Emolumentos
21.447,53
Emolumentos
12.018,90

FECOM

1.272,37
2.574,33
JUNHO 2015
FECOM
FUNEJ
719,65

25.294,23
TOTAL

1.439,26

14.177,81

FUNEJ

TOTAL

MAIO 2015
Emolumentos
19.868,74
Emolumentos
23.235,95

FECOM

1.241,05
2.482,06
ABRIL 2015

23.591,85

FECOM

FUNEJ

TOTAL

1.379,34

2.758,67

27.373,96
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Emolumentos
23.255,09
Emolumentos
13.470,30
Emolumentos
29.432,63
Emolumentos
21.485,07
Emolumentos
16.904,75
Emolumentos
18.435,93
Emolumentos
22.101,93
Emolumentos
22.669,99
Emolumentos
20.647,19
Emolumentos
16.203,13
Emolumentos
22.057,25
Emolumentos
22.532,57
Emolumentos
28.427,72
Emolumentos
25.912,53

MARÇO 2015
FECOM
FUNEJ

TOTAL

1.382,19

27.401,72

2.764,44

FEVEREIRO 2015
FECOM
FUNEJ
773,67

1.547,36

JANEIRO 2015
FECOM
FUNEJ
1.786,94

3.573,88

DEZEMBRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.270,18

2.540,32

NOVEMBRO 2014
FECOM
FUNEJ
988,82

1.977,64

OUTUBRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.118,71

2.237,47

SETEMBRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.304,22

2.608,45

AGOSTO 2014
FECOM
FUNEJ
1.267,96

2.535,60

TOTAL
15.791,33
TOTAL
34.793,45
TOTAL
25.295,57
TOTAL
19.871,21
TOTAL
21.792,11
TOTAL
26.014,60
TOTAL
26.473,55

JULHO 2014
FECOM
FUNEJ

TOTAL

1.221,48

24.311,62

2.442,95

JUNHO 2014
FECOM
FUNEJ
970,63

1.941,26

TOTAL
19.115,02

MAIO 2014
FECOM
FUNEJ

TOTAL

1.327,08

26.038,47

2.654,14

ABRIL 2014
FECOM
FUNEJ

TOTAL

1.346,91

26.571,31

2.691,83

MARÇO 2014
FECOM
FUNEJ

TOTAL

1.573,67

33.134,05

3.132,66

FEVEREIRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.535,42

3.070,83

TOTAL
30.518,78

JANEIRO 2014
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Emolumentos
19.069,56

FECOM

FUNEJ

TOTAL

1.132,77

2.263,54

22.465,87

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

RELATÓRIO PORTAL ESELO
Emolumentos
16.202,49

AGOSTO 2015
FECOM
FUNEJ
1.048,45

2.080,46

TOTAL
19.331,40

JULHO 2015
Emolumentos
21.487,10
Emolumentos
13.200,48

FECOM

FUNEJ

1.412,14
2.802,01
JUNHO 2015
FECOM
FUNEJ
805,54

TOTAL
25.701,25
TOTAL

1.592,88

15.598,90

FUNEJ

TOTAL

MAIO 2015
Emolumentos
22.668,83
Emolumentos
22.640,10
Emolumentos
21.293,17
Emolumentos
14.657,34
Emolumentos
31.131,71
Emolumentos
22.450,61
Emolumentos
16.314,09
Emolumentos
17.318,64
Emolumentos

FECOM

1.445,54
2.867,08
ABRIL 2015
FECOM

FUNEJ

1.477,88
2.933,32
MARÇO 2015
FECOM
FUNEJ
1.418,05

2.809,93

FEVEREIRO 2015
FECOM
FUNEJ
875,86

1.735,68

JANEIRO 2015
FECOM
FUNEJ
1.972,89

3.926,36

DEZEMBRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.492,68

2.956,86

NOVEMBRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.076,09

2.138,41

OUTUBRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.166,91

2.317,62

SETEMBRO 2014
FECOM
FUNEJ

26.981,45
TOTAL
27.051,30
TOTAL
25.521,15
TOTAL
17.268,88
TOTAL
37.030,96
TOTAL
26.900,15
TOTAL
19.528,59
TOTAL
20.803,17
TOTAL
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21.057,28
Emolumentos
25.290,28
Emolumentos
20.356,95
Emolumentos
17.817,66
Emolumentos
24.611,61
Emolumentos
23.263,50
Emolumentos
29.076,62
Emolumentos
29.614,23
Emolumentos
21.738,41

1.625,34

3.233,74

AGOSTO 2014
FECOM
FUNEJ
1.803,91

3.589,61

JULHO 2014
FECOM
FUNEJ
1.468,98

2.919,69

JUNHO 2014
FECOM
FUNEJ
1.173,98

2.332,83

MAIO 2014
FECOM
FUNEJ
1.812,28

3.603,29

ABRIL 2014
FECOM
FUNEJ
1.822,13

3.621,51

MARÇO 2014
FECOM
FUNEJ
1.957,96

3.891,05

FEVEREIRO 2014
FECOM
FUNEJ
2.103,44

4.154,57

JANEIRO 2014
FECOM
FUNEJ
1.605,60

3.200,35

25.916,36
TOTAL
30.683,80
TOTAL
24.745,62
TOTAL
21.324,47
TOTAL
30.027,18
TOTAL
28.707,14
TOTAL
34.925,63
TOTAL
35.872,24
TOTAL
26.544,36

A Serventia Extrajudicial de Tarauacá não dispõe sistema cartorário para
efetuar as suas atividades, usando o Sistema Light, (abrange o serviço de registro civil), de
modo que as informações referentes ao Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e das Pessoas Jurídicas é realizado de forma manual (no livro).
Das informações acima colacionadas, denotam-se divergências entre os
valores informados ao Tribunal de Justiça e os dados emitidos pelo Portal E-Selo.
Nessa senda, incumbe à Interina da Serventia Extrajudicial de Tarauacá
justificar as diferenças apontadas, indicando os motivos que as ensejaram, assim como
explicitar a metodologia utilizada para auferir o montante da sua arrecadação que se serve
de base de cálculo para o recolhimento devido aos Fundos (FECOM E FUNEJ), acaso não
consiga comprovar – sem margens de dúvidas – a regularidade dos valores outrora
recolhidos.
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20. ATOS PRATICADOS E NÃO SELADOS
Durante o período de correição, não foram identificados atos que tenham
sido praticados e sem que não tenham sido selados.

21. ISSQN
No que tange ao repasse da cobrança de ISSQN aos usuários dos serviços,
vedado pelo Provimento COGER nº 02/2015, verificou-se a observância das regras emanadas
da Corregedoria-Geral da Justiça.
Nesse ponto, vale destacar que 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.
O Código Tributário Municipal é regido pela Lei 003/2002, de 20 de
dezembro de 2002.
Contudo, considerando a situação peculiar da Interina das Serventias
Extrajudiciais da Comarca de Tarauacá que apesar de responder pelos serviços notariais e de
registro daquela localidade é servidora pública estadual vinculada ao Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, de onde obtém seus vencimentos, não fazendo jus a quaisquer parcelas dos
emolumentos auferidos pela serventia.
Assim, tendo em vista a existência do procedimento instaurado na
Corregedoria-Geral da Justiça sob o nº 0000435-04.2015.8.01.8001, encaminhado ao
Conselho Nacional de Justiça em 17.09.2015, em que se busca posicionamento quanto à
possível imunidade tributária a que faz jus a Interina, e considerando a ausência de
manifestação daquele Órgão sobre a temática, entende-se, neste momento, ser dispensável
a comprovação de recolhimento do ISSQN pela Interina, devendo, eventualmente, ser
apresentada em procedimento próprio para aferição de sua prestação de contas mensal
após manifestação definitiva do CNJ.
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22. IMPOSTO DE RENDA DO DELEGATÁRIO
Tocantemente ao recolhimento de Imposto de Renda, a Interina não
efetua os recolhimentos, porquanto, na condição de servidora pública efetiva, perceba seus
vencimentos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, órgão a que é vinculada.

23. RECOMENDAÇÕES
À vista das constatações realizadas no interstício da Correição, determinase ao Titular das Serventias Extrajudiciais de Tarauacá que empreenda as seguintes
providências:
1. Observar estritamente as disposições do Provimento COGER nº 03/2013
quanto ao envio dos arquivos de retorno no prazo de um dia útil após a aplicação, evitando
o atraso na comunicação ao portal;
2. Evitar a manutenção de lotes de selos em aberto devido à falta de envio
dos respectivos arquivos de retorno;
3. Utilizar a descrição correta na aplicação de selos de autenticação
conforme Provimento nº 03/2013;
4. 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;
5. 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 segundas vias, conforme Art. 9º do
Provimento COGER nº 06/2013;
6. Efetuar os ajustes apontados para o Livro de Reconhecimento por
Autenticidade;
7. Demonstrar a abertura e escrituração do Livro de Depósitos Prévios;
8. Demonstrar os ajustes efetuados no Livro Diário Auxiliar de Receita e
Despesa;
9. Prestar esclarecimentos acerca das divergências apresentada nos valores
apresentados no Livro Diário Auxiliar, Portal E-Selo e Relatório de atos enviado à COGER;
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10. Proceder ao envio dos indicadores pessoais do Registro de Imóveis à
Central de Registro de Imóvel (ARISP), nos termo do Provimento COGER nº 1/2014, bem
como deflagrar providências para adesão dos serviços eletrônicos compartilhados, a fim de
cumprir o prazo previsto no Provimento nº 47 da Corregedoria Nacional de Justiça;
11. Providenciar a impressão de todas as matrículas do Livro 02 e Livro 03,
em Papel tipo cartão;
12. Providenciar a impressão das matrículas 368, 372, 374, 384, 385, 396,
468, 469, 470, 491, 596, 597 e 603 do Livro 02 em Papel tipo cartão e após providenciar a
assinatura dos atos que foram praticados;
13. Justificar a ausência das matrículas 295, 235, 328, 330, 331, 332, 333,
334, 346, 347, 353, 354, 359, 361, 371, 379, 383, 386, 387, 405, 424, 425, 426, 427, 428, 431,
433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
456, 457, 458, 459, 460, 465, 466 e 488, do Livro-02 do Registro Geral;
14. Refazer as matrículas 612, 613, 614, 615, 620, 621, 626, 627, 628, 630,
631, 632, 633, 634, 655, 656, 657, 658, 666, 681, 688, 997, 1.124, 1.129 e 1.137, do Livro-02
do Registro Geral, em razão da ausência de clareza quanto ao proprietário do imóvel;
15. Fazer constar na matrícula os valores dos emolumentos, FECOM e
FUNEJ (FUNFIS – Função Fiscalização);
16. Deixar uma via da Escritura Pública dentro do processo do Registro de
Imóvel;
17. Fazer constar no Registro do Título de Domínio o valor do imóvel, pois
de acordo com cópias em anexo, existe o Laudo de Avaliação da Prefeitura constando o valor
(Vide Anexo III);
18. Encerrar o Livro de Protocolo A-1 de Títulos e Documentos (capa dura),
certificando os erros apontados no item 13.2.1, e iniciar o Livro de protocolo A-2, de folhas
soltas, seguindo a sequência do número de protocolo;
19. Numerar todo o Livro B-7 de Títulos e Documentos à caneta, conferir
todo o livro e providenciar o encadernamento;
20. Encadernar os Livros A-11 e A-12 de Pessoas Jurídicas, descrita no item
13.3.1, antes certificar os erros apontados no relatório;
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21. Ter mais cautela ao realizar o protocolo dos títulos protestados pois há
vários erros os quais foram apontados no item 14.2;
22. Encadernar o Livro de Protocolo nº 13, descrito no item 14.3, antes,
porém verificar se todas as folhas estão assinadas e na sequência correta;
23. Antes de serem encadernados os livros de registros de nascimento,
casamento, óbito, edital de proclamas etc, deve ser feita a conferência, para que não conste
nenhum assento sem assinatura, e as páginas sejam organizadas na ordem correta;
24. Observar as assinaturas, carimbos e ordem nos processos de
habilitação para casamento;
25. Encadernar os livros após o encerramento com a máxima brevidade;
26. Organizar o arquivo de expediente de modo a facilitar a localização dos
documentos quando solicitados;
27. Utilizar adequadamente os procedimentos para correção de
duplicidade de folhas, abstendo-se da utilizar carimbos para tanto;
28. Não praticar atos sem a presença das partes (abster-se de deixar
escrituras prontas e seladas sem a assinatura do outorgante);
29. Padronizar as fontes e tamanho das procurações e das escrituras;
30. Proceder ao encerramento do livro de testamento existente na
serventia e promover a abertura do livro em folhas soltas;
31. Fazer o índice em todos os livros do Tabelionato de Notas antes de
proceder a sua encadernação;
32. Providenciar, nos instrumentos notariais lavrados, cujos versos não
estejam utilizados, medidas que indiquem que as páginas, em verdade, estão em branco;
33. Ter atenção para que não haja repetição na numeração dos
instrumentos de escritura e procuração;
34. Recomenda-se que se organize o arquivo dos cartões de assinatura
urgentemente, pois não existe aplicativo cartorário na serventia, havendo assim, uma total
insegurança com relação aos cartões de assinaturas;
35. Apresentar à Corregedoria-Geral da Justiça cópia dos documentos que
instruíram as escrituras públicas lavradas na serventia, a fim de verificar a observância do
art. 21 e 27 do Provimento COGER n. 02/2013, no prazo de 30 (dez) dias;
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36. Fazer certidão nas Escrituras Públicas de compra e venda que não
foram assinadas pelas partes e certificar, também, junto ao Registro de Imóveis que o
escritura não foi concluída;
37. Adquirir mais um de aparelho de ar condicionado, objetivando a
melhoria do ambiente em que são prestados os serviços notariais e de registro, devendo ser
observadas as disposições do art. 3º, §4º, da Resolução nº 80, do Conselho Nacional de
Justiça, e dos arts. 3º e 4º, ambos do Provimento COGER nº 26/2015;
38. Implantar sistema de emissão de senhas, com o intuito de fazer
cumprir a Lei Estadual nº 2.579/2012, acerca do tempo máximo para atendimento do
usuário.
Por fim, determine-se ao Titular da Serventia Extrajudicial da Comarca
Tarauacá que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova as providências necessárias ao
cumprimento das determinações e orientações alhures expostas, devendo até o término do
prazo apresentar a esta Corregedoria-Geral da Justiça informações acerca das medidas
adotadas e, ainda, elementos que as comprovem, tais como cópias de documentos,
fotografias e/ou documentos digitalizados e quaisquer outros meios capaz 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 ao
delegatário das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Sena Madureira e seus prepostos.
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 a Corregedora-Geral da Justiça Desembargadora Regina Ferrari -, o Juiz Auxiliar da Corregedoria - Dr. Leandro Leri Gross -,
bem ainda os servidores Rodrigo Roesler, Sara Maria Crispim de Souza D´Anzicourt, Annete
Nagila da Silveira Vale Rates e Marineide Silva do Nascimento, todos da Gerência de
Fiscalização Extrajudicial.
Declarada encerrada a Correição Geral Ordinária, a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para que
o delegatário atenda às determinações/orientações 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
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 [ x ] Alugado [ ] Poder Judiciário

AVALIAÇÃO
Boa localização e estado
de conservação

O cartório funciona em local previamente autorizado pela Corregedoria Geral da
Justiça ?
A Interina 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
[ x] sim
[ ] não
[ ] Excelente
[ x] Muito boa
[ ] Satisfatória
[ ] 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 [ x] 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
[ ] 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 [ x] Muito boa
instrumentos normativos emanados do Poder Judiciário?
[ ] Satisfatória
[ ] 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
[ x] 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 Interina ou seus prepostos na Corregedoria Geral da Justiça ou no Juízo do [ x] não
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
09
10
11

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Quantos servidores, além da Interina, 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 - 08 servidores;
b) Direito Público - 1 servidor (Idália Esteves Viana do Ó)

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 Interina 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 ?
No tocante aos colaboradores do cartório com vínculo regular, indicar a formação escolar e
a qualificação profissional desses servidores.
A Interina 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 Interina ?
Relacionar ________________________________________________

AVALIAÇÃO

Dentro da
legalidade

Não se aplica
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
NÃO FOI
INFORMADO
[ 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 ?
[ ] 1 a 3 [ ] 4 a 6 [ x ] 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
[ x] sim
[ ] não

Quantas impressoras estão instaladas no cartório?
[ ] 1 a 3 [ x ] 4 a 6 [ ] 7 a 10 [ ] mais de 10

Em bom estado

[ x] cabeamento
[ x] 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?
O cartório envia o relatório da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) através da
Internet ?
São implementadas regularmente inovações operacionais e tecnológicas que visem ao
aperfeiçoamento do serviço delegado? Quais?

09
10
11
12
13
14

[ ] Não existe
NÃO TEM
SISTEMA
[ ] sim
[ X] não
[ x] sim
[ ] 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 Interina fornece recibo dos valores arrecadados?
04
05

06

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

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

07

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

[ ] sim
[ x] não

08

Qual a freqüência média com que o cartório realiza o recolhimento devido pela prática dos
atos notariais e registrais ?
[ ] diariamente [ ] 3 dias [ ] 5 dias [ ] 10 dias [ ] 15 dias
[ x] 30 dias conforme Provimento
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 Interina refere-se ao mês de Agosto - 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
Interina refere-se ao mês de Agosto - 2015

Deve ter especial
atenção com este
aspecto

10
11
12
13

[ x] sim
[ ] não

[ x] sim
[ ] não
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14

A Interina informa o seu faturamento à Corregedoria Geral de Justiça?

15
16

A Interina possui livro caixa para registro das suas receitas e despesas?
Obs. Necessita de muitos ajustes
A Interina contrata contador para a elaboração da sua escrituração contábil?

17

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

18

A Interina recolhe, mensalmente, o Imposto de Renda da Pessoa Física através do CarnêLeão?
A Interina 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?
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?
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 Interina do Cartório
Qual o valor aproximado da arrecadação mensal do cartório?
Dados retirados do sistema cartorário (EXTRADIGITAL)

19

20

21

22

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

R$ 30.000,00

F – INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM
01

02
03
04

05

06

07
08
09

10
11

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A Interina 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 Interina cria algum tipo de dificuldade para prestar as informações solicitadas pela
Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz do foro local ?
A Interina utiliza a denominação que lhe é própria exclusivamente nas atividades do
serviço delegado? Em caso de resposta negativa, qual a denominação utilizada?
A Interina 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 Interina comunica, imediatamente, por escrito, ao Poder Judiciário, a ocorrência de fatos [ x] sim
pertinentes ao extravio, furto, roubo e sinistro, relacionando os móveis, equipamentos,
[ ] não
livros, documentos e coisas afetadas?
A Interina comunica, por escrito, à Corregedoria Geral da Justiça, qualquer alteração de
[ x] sim
endereço, inclusive de seus substitutos, funcionários e empregados?
[ ] não
A Interina faz propaganda utilizando o nome do Poder Judiciário?
[ ] sim
[ x] não
A Interina submete à prévia autorização do Poder Judiciário qualquer publicidade e
[ ] sim
propaganda que pretenda veicular nos meios de comunicação?
[ ] não
[ x] N. A.
A Interina promove ou permite que terceiros desautorizados realizem qualquer
[ ] sim
intervenção em software?
[ x] não
A Interina guarda sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que [ x] sim
tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão? (art. 30, VI, da Lei 8.935/94) [ ] não
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12

A Interina 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

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

H – RECOLHIMENTOS DA INTERINA
ITEM
01
02

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A Interina tem recolhido IR?
Obs.: A Interina recebe seus vencimentos pelo Tribunal de Justiça do Estado Acre
A Interina tem efetuado o recolhimento do ISSQN devido pelo Cartório?

AVALIAÇÃO
[ ] sim
[ x] não
[ ] sim
[ x] não
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ANEXO II
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Fachada principal da Serventia Extrajudicial de Tarauacá

Salão de atendimento
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Mural – Tabela de Emolumentos

Arquivo da serventia
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Arquivo

Desª Regina Ferrari – Corregedora-Geral da Justiça
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ANEXO III
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A matrícula tem que seguir a seguinte sequência: Descrição do imóvel, proprietário e
registro anterior. Conforme modelo a seguir:

1ª SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
RIO BRANCO - ACRE
Marineide Silva do Nascimento
MATRÍCULA

Registradora

FOLHA

Ed. Pe. André – Av. Getúlio Vargas, 20, Centro – Fone 3211-5496

=1111=

=01=

LIVRO 02 – REGISTRO
GERAL

Rio Branco, xx de xx de 2015.
IMÓVEL: Um lote de terra urbano, localizado na Rua Marte...........
PROPRIETÁRIO: Antonio da Flores
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula 123......... (Protocolo.......)
____________________________________________________________
R.1..........
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1ª SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS
RIO BRANCO - ACRE
Marineide Silva do Nascimento
MATRÍCULA

FOLHA

Registradora
Ed. Pe. André – Av. Getúlio Vargas, 20, Centro – Fone 3211-5496

= 1.521 =

=01=

LIVRO 02 – REGISTRO GERAL

Rio Branco, .. de ......... de 2015.
CERTIFICO para todos os fins de direito que revendo os arquivos do Registro
de Imóveis desta Comarca, a meu cargo, deles constatei, observando a ordem
cronológica de numeração de matrícula, a inexistência da matrícula 1.521 –
Livro 02 (SF), uma vez que sua numeração não está constando no Livro de
Protocolo, como também não consta nos processos arquivados, desde modo
Supõe-se que nunca tenha sido aberta. O referido é verdade. RIO BRANCO, ....
DE ....... DE 2015. DELEGATÁRIA:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelo de certificação das matrículas ausentes.
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Conforme relatado no item 12.9, existe nos documentos arquivados referentes ao registro de um
Título de Domínio o laudo de avaliação, expedido pelo Município de Tarauacá, constando o
valor do imóvel.
1
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1.1
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1.2
56

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

1.3
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1.4
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1.5
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1.6
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1.7
61

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

No registro não consta o valor do imóvel.
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ANEXO IV
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Memorial de Cálculo para Rescisão dos Funcionários, calculado pelo contador da Serventia
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Relação de mobiliário de propriedade da Delegatária Fabiana Faro de Souza Campos
(Fornecida pela Oficial designada)
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Relação de mobiliário de propriedade da Oficial designada Idália Esteves Viana do Ó
(Fornecida pela Oficial designada)
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ANEXO V
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O comprador não assinou a escritura
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Selo do Registro do imóvel da escritura que não tem a assinatura do outorgado comprador
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Os outorgantes vendedores não assinaram a escritura

72

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Corregedoria-Geral da Justiça

Selo do Registro do imóvel da escritura que não tem a assinatura dos outorgantes vendedores
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Não foi apresentado, quando solicitado, a documentação referente a esta escritura, nem mesmo a Certidão de
Inteiro Teor da matrícula do imóvel.
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O outorgante vendedor aparece como divorciado na escritura de compra e venda, porém na Ficha do Registro de
Imóveis ele consta como casado.
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