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1. IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MÂNCIO LIMA 

 

 

 

 

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MÂNCIO LIMA 

 

DELEGATÁRIA: SHARON CARDOSO CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

 

ENDEREÇO: AVENIDA JAPIIM, Nº 1171, SALA 9 – GALERIA SÃO SEBASTIÃO  

BAIRRO CENTRO 

 

TELEFONE: (68) 3343-1696 

 

e-mail: cartoriomanciolima@hotmail.com 

 

CNPJ: 11.838.399/0001-09 

 

Data da Instalação: 21/10/2010 

 

Período da correição: 10 a 13 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 –, no período de 10 a  13 de 

novembro de 2015, rea lizou-se a  Correição Geral Ordinária  na  Serventia  Extra judicia l  de 

Mâncio Lima, situado à  Avenida Japiim, nº 1171, sa la  9 – Galeria  São Sebastião - Ba i rro 

Centro, cidade de Mâncio Lima. 

A equipe de fiscalização – composta pela Desembargadora Regina  Ferrari , 

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

da  Justiça; Rodrigo Roes ler, Gerente de Fisca l i zação Extra judicia l ; 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 vol ta  das  

8h30min, do dia onze, do mês de novembro, do ano de dois  mi l  e quinze, e perante Sra . 

Sherom Cardoso Cândido de Ol ivei ra , delegatária , 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. 
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3. METODOLOGIA E CRITÉRIOS UTILIZADOS  

 

Com objetivo de dar publicidade às atividades correcionais, publ icou-se a  

Portaria nº 43/20151, a lterada pela Portaria 78, de 06/11/2015, publicada no DJE 5.521, de  

12/11/2015, que estabeleceu o calendário da Correição Geral Ordinária a ser rea l i zada nas  

Serventias do interior do estado deste exercício e sendo acrescentado mais  um dia  de 

correição através da Portaria 79, de 12/11/2015, publ icada no DJE 5.522, fl s . 103/104, de 

13/12/2015, e também cientificou os Juízes Corregedores Permanente dos Serviços de Notas 

e de Registro, os Delegatários e Interinos das  Serventias  Extra judicia is , o Pres idente da  

OAB/AC e os  representantes do Ministério Público e da  Defensoria  Públ ica  do Estado do 

Acre.  

No que tange à fiscalização dos atos praticados, à  organização e à  técnica  

dos  serviços , examinou-se, por amostragem, os  l ivros , autos  e papéis  da  Serventia , 

veri fi cando-se o cumprimento das determinações legais e a  regularidade dos procedimentos 

adotados  no serviço de regis tro e de notas .  

Anal isou-se, também, o índice de presteza e qual idade do atendimento, 

mediante observação do tempo de espera e da adequação dos  serviços , ass im como por 

meio de depoimentos  de cidadãos  que compareceram ao cartório para  expor suas  

reclamações  e elogios . 

Quanto às ferramentas  de fi sca l i zação concernentes  à  segurança  e à  

autenticidade dos atos praticados, inspecionou-se a sistemática e utilização do selo digita l  e 

os  apl icativos  cartorários  uti l i zados  na  serventia .   

Tocantemente à  veri fi cação das  insta lações  predia is  e da  estrutura  

mobi l iária  e de equipamentos , rea l i zou-se vis toria  no prédio, uti l i zando cri térios  

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  

l ivros  e documentos  do cartório. 

 

                                                 
1   Portaria nº 43, de 08 de junho de 2015, veiculada à fl. 186 do DJE nº 5.422, de 18 de junho de 2015. 
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4. DADOS ANALÍTICOS DA ESTRUTURA DA SERVENTIA 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

A serventia extra judicial encontra-se preenchida  e a  Delegatária , a  Sra . 

Sharon Cardos Cândido de Ol ivei ra  – nomeada por meio da  Portaria  nº 1.148/2010, do 

Tribunal de Justiça  –, permaneceu no cartório durante todo o período da  correição. A 

Delegatária  declarou que res ide em Porto Velho/RO e des loca  mensalmente ou 

bimestralmente até Mâncio Lima. Ainda, a fi rma que efetua  o acompanhamento das  

atividades  da  Serventia . 

O cartório conta com 02 (dois) funcionários, todos legalmente registrados , 

devidamente atestado por meio da conferência do Livro de Funcionários, conforme abaixo  

relacionados : 

 

Funcionários 
Data da 

Admissão 
Função 

Fabiula Silva de Almeida 02/07/2012 Escrevente 

Maressa da Silva Maria Reis 01/09/201 Tabeliã Substituta 

 

No tocante à  regularidade dos encargos trabalhistas, foram verifi cadas  as  

guias de recolhimento dos funcionários, bem como conferidos o livro de funcionários  e os  

respectivos comprovantes de rendimento mensal, estando estes devidamente arquivados  

nas  dependências  da  Serventia . 

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

não registradas como empregados, como o caso do Sr. Arquimedes Ol ivei ra  dos  Reis , cujo 

acesso às  dependências  da  Serventia  se mostrou i rrestri to. 

 

4.2 INSTALAÇÕES PREDIAIS 

A serventia funciona em prédio alugado, local de fácil acesso ao públ ico e 

com boa acomodação. Contudo, o ambiente não é dividido, possuindo 01 (um) banheiro ao 

fundo da sala da serventia, que serve tanto para os funcionários quanto para os usuários  do 

cartório sem qualquer elemento de acess ibi l idade.  
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O trabalho da  serventia  funciona em uma sa la  com atendimento ao  

público, registro de matrículas, lavratura de certidões. O arquivo de livros e documentos que 

compõe o acervo da  serventia  fi ca  junto em estantes  e armários .  

Aos  usuários  dos  serviços  notaria is  e de regis tro é disponibi l i zado 

estacionamento na rua em frente da sede da Serventia, que parece ser suficiente em relação 

à  demanda veri fi cada nos  dia  de correição. 

 

 4.3 MOBILIÁRIO E ASPECTOS GERAIS DA SERVENTIA 

O mobi l iário é de boa qual idade e atende sati s fatoriamente às  

necessidades do cartório, contando com 3 (três) computadores, 3 (três) impressoras, mesas  

identificadas por tipo de serviço, cadeiras, armários e arquivos em número insuficientes para 

acomodar as  fi chas , l i vros  e documentos  da  serventia .  

 Constatou-se a  presença de extintores de incêndio conforme determina a  

fi scalização do Corpo de Bombeiros, com validade até dezembro de 2015, não contando a  

Serventia , entretanto, de s i s tema de segurança  eletrônica  e nem câmeras  para  

monitoramento. 

 

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E TEMPO DE ATENDIMENTO 

O horário de funcionamento ao público é das 8h às 16h, a fixado na  porta  

de entrada da Serventia. Após esse horário a  Serventia  Extra judicia l  de Mâncio Lima fica  

rea l i zando serviços  internos  até às  18h00min, segundo informação prestada pela  

delegatária . 

A Serventia não utiliza s istema eletrônico para  emissão de senhas , não 

sendo detectado, todavia, qualquer incidente relacionado com a  demora  no atendimento 

durante o período de correição. 

 

6. TABELA DE EMOLUMENTOS 

A tabela atualizada estava fixada no painel de avisos do cartório, conforme 

determina o artigo 810, do Provimento COGER nº. 02/2013 (Vide fotos  - Anexo II). 
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7. RELATÓRIOS DE ATOS PRATICADOS 

Foram inspecionados todos os mapas estatísticos, es tando devidamente 

arquivados  em pastas  na  própria  serventia .   

A serventia está recolhendo regularmente os va lores destinados ao Fundo 

de Compensação – FECOM e ao Fundo Especia l  do Poder Judiciário – FUNEJ (Função 

Fisca l i zação – FUNFIS). 

No ato da  correição foram conferidos , por amostragem, os  va lores  dos  

emolumentos  recolhidos  nos  processos  (Protocolo) objeto dos  atos  praticados . 

 

8. SISTEMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ 

A serventia  está  cadastrada no s i s tema Justiça Aberta do Conselho 

Nacional  de Justiça  sob o CNS 15.392-4 (identi fi cação única).  

 

9. LIVRO DE RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE – DECISÃO CNJ 

O Conselho Nacional  de Justiça  – CNJ determinou, para  segurança  e 

regularidade, ser indispensável  que em caso de reconhecimento por autenticidade o  

comparecimento do usuário fique induvidosamente documentado mediante a  abertura  de 

l ivro específico para  ta l  fina l idade. 

A Serventia apresentou o livro supracitado, sendo necessários  es forços  

para  melhor escrituração, sem rasuras ou setas indicativas, conforme apresentado nas fotos  

que compõem o anexo II I . 

 

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 

especia l : 

a ) Vis i tas  e Correições ; 

b) Diário Auxi l iar da  Recei ta  e da  Despesa; 

c) Controle de Depós i to Prévio.  
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Os l ivros previstos no Provimento nº 25/2015 serão abertos , numerados , 

autenticados e encerrados pelo delegatário, podendo utilizar-se, para esse fim, de processo 

mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente na  

es fera  estadual  ou dis tri ta l . 

O termo de abertura  deverá  conter o número do l ivro, 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 ass inatura .  

Com exceção do Livro de Visitas e Correições , a  responsabi l idade pela  

escri turação dos  l ivros  referidos  neste provimento é de responsabi l idade di reta  do 

delegatário, a inda quando escri turado por um seu preposto. 

O Livro de Vis i tas  e Correições  será  escri turado pelas  competentes  

autoridades judiciárias fiscalizadoras e conterá cem páginas, respondendo o delegatário pela 

guarda e integridade do conjunto de atos  nele praticados . 

A Serventia  não dispõe do Livro de Depós i to Prévio, tendo que 

implementar es forços  para  abertura  e uti l i zação do mesmo com urgência . 

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

meio do uma planilha eletrônica e está sendo impresso apenas  uma vez ao fina l  do mês . 

O Livro de Visitas e Correições foi apresentado pela  delegatária , tendo o 

termo de abertura  datado de 03/10/2014. 

 

 

11. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
11.1. LIVRO “A” – REGISTRO DE NASCIMENTO 
 

Apresentados  os  l ivros  A-42 e A-43, constatou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

A-042 
Iniciado em 24.10.2013. Encerrado em 27.10.2014 com 200 (duzentas) páginas . 
Objeto de correição a partir de fl. 191. Em bom estado de conservação até a  data 
da  Correição.  

A-043 
Iniciado em 27.10.2014 (em uso) com 171 (cento e setenta e uma) páginas . Em 
bom estado de conservação até a  data  da  correição. 

Obs:   Os índices dos Livros são feitos separados em ordem numérica. 

 
 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 

 
 

 9

11.2 LIVRO “B” – REGISTRO DE CASAMENTO: 
 

Apresentados  os  Livros  B-008 e B-009, constatou-se: 
 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

B-008 
Iniciado em 11.01.2013. Encerrado em 29.11.2014 com 200 (duzentas ) 
páginas. Objeto de correição a partir de fl. 087.  Em ordem até a  data  da  
correição. 

B-009 Iniciado em 29.11.2014 (em uso) com 102 (cento e duas) páginas . Em 
bom estado de conservação até a  data  da  correição. 

Obs: Os casamentos são realizados todas as sextas-feiras à tarde na Sede do Cartório. 
 
 

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

Apresentado o l ivro B-Auxi l iar-001, constatou-se: 
B-001  

Auxiliar  
 

Iniciado em 10.11.2015 não contendo nenhum regis tro de casamento 
rel igioso. 

 
 

11.4 LIVRO “C” – REGISTRO DE ÓBITO: 
 

Apresentado o Livro C-003 e C-AUX-001, constatou-se: 
LIVRO OBSERVAÇÕES 

C-003 
 

Iniciado em 31.07.2013 (em uso) com 95 (noventa  e cinco) páginas ;  
Objeto de correição a partir de fl. 063. Em bom estado de conservação 
até a  data  da  correição. 

C - Auxiliar 
 001 

 

Iniciado em 26.08.2010 (em uso)  com 08 (oi to) páginas ; Objeto de 
correição a partir de fl. 08. Em bom estado de conservação até a  data  de 
correição. 

 
 
11.5 LIVRO “D” – REGISTRO DE PROCLAMAS: 
 

Apresentados  os  l ivros  D-002 e D-003, resul tando as  seguintes  
observações : 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

D-002 
Iniciado em 11.06.2010  encerrado em 29.11.2014 com 200 (duzentas ) 
páginas ; objeto de correição a  parti r de fl . 144. Em bom estado de 
conservação ate a  data  da  correição. 

D-003 
Iniciado em 29.11.2014 (em uso) com 159 (cento e cinqüenta  e nove) 
páginas . Em bom estado de conservação até a  data  da  correição. 
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11.6 LIVRO “E” – REGISTRO DE SENTENÇA: 
 

Apresentado o Livro E-001, constatou-se: 
LIVRO OBSERVAÇÕES 

 E-001 
 

Iniciado em 15.07.2010 (em uso) com 28 (vinte e oito) páginas. Objeto de 
correição a partir de fl. 016.  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  têm as  seguintes  constatações : 

 
Nubentes:  Ênos  Rodrigues  de Mendonça e DFabi lene Si lva  dos  Santos  - casamento 
regis trado no  Livro B-09 fl . 57 n. de ordem 1895  no dia :  07.04.2015 – O Regime do 
casamento está  Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos , Escri tura  Públ ica  de 
Pacto Antenupcia l , conforme o que dispõe o  Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Agdo Tavares de Andrade Junior e Denicia  Menezes  da  Si lva  -   casamento 
regis trado no  Livro B-09 fl . 67 n. de ordem 1905  no dia : 12.06.2015 – O Regime do 
casamento está Separação de Bens , inexis tindo nos  autos , Escri tura  Públ ica  de Pacto 
Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Elivaldo Silva de França e Berluide Lima do Nascimento -  casamento regis trado 
no  Livro B-09 fl . 80 n. de ordem 1918  no dia:  15.08.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 

Nubentes:  Claudio Roque Bandeira  e Cél ia  Carneiro de Ol ivei ra  Nawa  -  casamento 
regis trado no  Livro B-09 fl . 76 n. de ordem 1919  no dia :  24.07.2015 – O Regime do 
casamento está  Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos , Escri tura  Públ ica  de 
Pacto Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 
Nubentes:  Jacson Couta da Silva e Alcilene Rocha do Nascimento -  casamento regis trado 
no  Livro B-09 fl . 66 n. de ordem 1904  no dia:  05.06.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Anacleto Ferreira da Silva e Jurgleide da Silva Leite -  casamento regis trado no  
Livro B-09 fl . 89 n. de ordem 1927  no dia :  15.08.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
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Nubentes:  Geriso Costa da Cruz e Maria José Eleutério da Silva  -  casamento regis trado no  
Livro B-09 fl . 82 n. de ordem 1920  no dia :  15.08.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o  Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Flavio Costa de Ol iveira e Maria Eliete da Silva -  casamento registrado no  Livro 
B-09  fl . 46 n. de ordem 1884  no dia:  22.12.2015 – O Regime do casamento está  Separação 
de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Públ ica  de Pacto Antenupcia l , conforme o que 
dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Mario Soares da Silva e Elina Alves de Souza -  casamento registrado no  Livro B-
08 fl . 91 n. de ordem 1929  no dia:  24.10.2015 – O Regime do casamento está   Comunhão 
Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial, conforme o 
que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 

Nubentes:  Inácio Albuquerque Leite e Leonizia Pereira da Silva -  casamento regis trado no  
Livro B-09 fl . 97 n. de ordem 1935  no dia :  28.10.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Antonio Oliveira e Maria José Almeida da Conceição -  casamento regis trado no  
Livro B-09 fl . 93 n. de ordem 191  no dia :  28.08.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Francisco Gomes da Silva e Raimunda Nonata  Sombra  da  Si lva  -  casamento 
regis trado no  Livro B-09 fl . 83 n. de ordem 1921  no dia :  15.08.2015 – O Regime do 
casamento está  Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos , Escri tura  Públ ica  de 
Pacto Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Marcelo Salera Ferreira e Rute Ol ivei ra  da  Costa  -  casamento regis trado no  
Livro B-09 fl . 91 n. de ordem 1929  no dia :  21.08.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 
Nubentes:  Francisco Cleir Souza de Oliveira e Alberlene Crisostomo da  Si lva  -  casamento 
regis trado no  Livro B-09 fl . 86 n. de ordem 1924  no dia :  15.08.2015 – O Regime do 
casamento está  Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos , Escri tura  Públ ica  de 
Pacto Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes:  Macizu Isais da Silva e Cleuderlene Martins Viei ra  -  casamento regis trado no  
Livro B-09 fl . 64 n. de ordem 1902  no dia :  08.05.2015 – O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
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Nubentes: Orleir da Silva Araujo e Maria Rodrigues de Paula   -  casamento regis trado no 
Livro B-09 fl . 57 n. de ordem  1895  no dia : 07.04.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Carlos Alberto do Nascimento e Sigenia Souza da Silva  -  casamento regis trado 
no Livro B-09 fl . 60  n. de ordem 1898 no dia :  07.04.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 
Nubentes:   Hávila de Abreu Rocha e Miria dos Santos Correa  -  casamento   regis trado no  
L-ivro B-09 fl . 88 n. de ordem 1896 em:  07.04.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o  Art. 735 do Código de Normas . 

 
Nubentes: Evandro da Silva Nascimento e Neiva Maria Constantino da  Costa   - casamento 
registrado no  Livro B-09 fl . 59 n. de ordem 1897  em  07.04.2015 O Regime do casamento 
está  Comunhão Universa l  de Bens , inexis tindo nos  autos , Escri tura  Públ ica  de Pacto 
Antenupcia l , conforme o que dispõe o  Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Diego Costa de Souza e Cintia Oliveira de  Souza – casamento registrado no Livro 
B-09 fl . 56 n.de ordem 1894  no dia:  27.03.2015 O Regime do casamento está   Comunhão 
Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial, conforme o 
que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Werter Rocha da Silva  e Simone Viricio da Silva – casamento regis trado no Livro 
B-09 fl . 71  n. de ordem 1909 no dia:  03.07.2015. O Regime do casamento está  Comunhão 
Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial, conforme o 
que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Orleir da Silva Araujo e Maria Rodrigues de Paula   - casamento regis trado no  
Livro  B-09 fl . 57 n. de ordem 1895  no dia : 07.04.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 
Nubentes: José Francisco de Souza  Viei ra  e Maria  Edi te Cordeiro Frei res  – casamento 
registrado no Livro B-09 fl. 69 n. de ordem 1907 no dia  03.07.2015. O Regime do casamento 
está Comunhão Universa l  de Bens , inexis tindo nos  autos , Escri tura  Públ ica  de Pacto 
Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 

 
Nubentes: Vanilson Rocha dos Santos e Antonia Macelândia  Si lva  de Lima  -  casamento 
regis trado no Livro B-09 fl . 68 n. de ordem 1906 no dia :  26.06.2015. O Regime do 
casamento está  Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos , Escri tura  Públ ica  de 
Pacto Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
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Nubentes: Cledison Lima da Rocha e Elisandra de Lima Alves   - casamento regis trado no 
Livro  B-09 fl . 72 n. de ordem 1910 no dia : 10.7.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes : Antonio Ocidemar Rodrigues  e Zuleide Prudêncio da  Si lva  -  casamento 
registrado no Livro B-09 fl. 85 n. de ordem 1923  no dia: 15.8.2015 O Regime do casamento 
está  Comunhão Universa l  de Bens , inexis tindo nos  autos , Escri tura  Públ ica  de Pacto 
Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Pedro Gomes de Menezes e Deuselir Menezes da Silva  - casamento regis trado 
no Livro B-09 fl . 088 n. de ordem 1926  no dia  15.8.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Argentino Gama da Silva e Jeanes Fernandes de Matos – casamento regis trado 
no  Livro B-09 fl . 81 n. de ordem 1919 no dia  15.8.2015. O Regime do casamento está   
Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de Pacto Antenupcial,  
conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
Nubentes: Francisco de Jesus  Lima da  Costa  e Luciane Queiroz Rodrigues  Barbosa   - 
casamento registrado no  Livro B-09  fl. 84 n. de ordem 1922 no dia : 15.08.2015. O Regime 
do casamento está  Comunhão Universal de Bens, inexistindo nos autos, Escritura Pública de 
Pacto Antenupcia l , conforme o que dispõe o Art. 735 do Código de Normas . 
 
 
11.8 DOCUMENTOS, RELATÓRIOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DO REGISTRO CIVIL 

 

As  Comunicações recebidas e expedidas são cumpridas as determinações  

insertas  no artigo 106, da  lei  6.015/73. 

Os  Ofícios  recebidos  e expedidos , os  Mandados  de Averbações , 

Reti ficações e Termos de Reconhecimento de Paternidade, estão  cumpridos e arquivados . 

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

TRE, estando arquivados em pastas . Dos  relatórios  arquivados  em pastas , apenas  os  

relatórios enviados ao I.B.G.E são enviados trimestra lmente, os  demais  são arquivados  

mensalmente. 

As  D.N.V. (Declaração de Nascido Vivo) e D.O. (Declarações  de Óbito) 

encontram-se arquivadas  em pastas  acondicionadas  em ca ixas -arquivo de materia l  

pol iondas , ass im como os  processos  de habi l i tação para  casamento civi l . 
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12. TABELIONATO DE NOTAS 
12.1 LIVROS 

Os atos  do cartório são regis trados  em s is tema Word. 

Apresentados os livros 21 ao 23  (em uso), feitas as seguintes observações : 

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

21 
Iniciado em 03.10.2014. Encerrado em 09.03.2015. Livro não 
encadernado. Não possui  índice. Possui  Termo de Abertura  e 
Encerramento. 

22 

Iniciado em 09.03.2015. Encerrado em 02.07.2015. Livro não 
encadernado. Não possui  índice. Possui  Termo de Abertura  e 
Encerramento. Constatou-se o seguinte: 
Folha 21 – a  procuração possui seis outorgantes , mas  no selo aparece 
somente o ato normal do ato com um outorgante com o va lor referente 
de R$ 39,20; 
Folha 21A – existe repetição no número da folha que encontra-se grafada 
com a  letra  “A”; 
Folha 096- Essa é uma procuração publica especifica  ao INSS e deve ser 
cobrado o va lor de R$ 16,30;  
Folhas 138, 143, 146 – Foi  cobrado um valor indevido, pois a  procuração 
faz referente ao INSS e foi  cobrado o va lor normal . Não consta  na  
procuração o numero do selo; 
 
Obs : nesse livro, das folhas 001 (03.03.2015) até as folhas 22 (13.02.2015) 
os  va lores foram cobrados indevidamente, conforme a tabela  publ icada 
em 31.12.2014, quando os valores corretos deveriam ser baseados  na  
tabela  publ icada em 23.02.2015. 

23 
(em uso) 

Iniciado em 02.07.2015. Em uso. Contendo 143 (cento e quarenta  e três  
folhas) folhas até a data da Correição Geral. (12.11.2015). Constatou-se o 
seguinte: 
Folhas 57 e 84 – Foi  cobrado um va lor indevido, pois  a  procuração faz 
referente ao INSS e foi cobrado o valor normal. Não consta na procuração 
o numero do selo; 
Folhas 73/74 – a  procuração possui diversos  outorgantes , mas  no selo 
aparece somente o ato normal do ato com um outorgante com o va lor 
referente de R$ 30,90. 
Folha 116 – procuração feita com dois outorgantes , porém foi  cobrado 
somente por um, conforme aparece descri to no selo; 
 

- (Com relação à  procuração quando há  mais  de um outorgante foi  
observado que em a lguns  casos  os  va lores  dos  atos  são cobrados  
corretamente, sendo atos que necessitam de mais de um selo, nesse caso 
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é impresso somente um selo no documento contendo o va lor de um ato, 
e no Sistema E-Selo conterá os restantes dos selos, e no final do texto da  
procuração é informado o va lor correto com a  cobrança  de todos  os  
outorgantes. Quando indagado sobre esse fato constatado durante a  
correição, a funcionária do cartório informou que os  selos  não foram 
impressos  por fa l ta  de espaço no documento). 

 

12.3 LIVRO DE SUBSTABELECIMENTO 

Apresentado um único livro (em uso), resultaram as seguintes observações:  

 
LIVRO OBSERVAÇÕES 

01 

Iniciado em 14.06.2010. Possui termo de abertura. Contendo 04 (quatro) 
folhas  até a  data  da  correição. Constatou-se o seguinte: 
Folha 004 – não foi feita a devida averbação na procuração de que origem 
a  esse substabelecimento; 
Folha 003 – foi  feito a  comunicação do substabelecimento da procuração, 
porém não foi  apresentado o comprovante de envio. 

 

12.4 LIVRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DIVERSAS 

Apresentados  os  l ivros  05  (em uso), veri fi cou-se: 

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

05  

Iniciado em 19.05.2014. Encerrado em 03.11.2015. Livro não 
encadernado. Não possui  índice. Possui  Termo de Abertura  e 
Encerramento. Correicionado a partir das folhas  57 (cinquenta  e sete). 
Constatou-se o seguinte: 
Folha 073 – Escri tura pública de compra  e venda onde foi  declarado o 
estado civil do outorgante vendedor como casado, mas  não consta  a  
ass inatura  da  esposa; 
 
Folha 98 – Escritura Pública de revogação de Testamento que não foi feita 
a  devida  anotação no l ivro de escri tura  públ ica  nº 002, folha  05. A 
numeração dessa escritura encontra-se manuscrita; (com a permissão do 
Dr. Leandro, foi solicitado que fosse feita a  imediata averbação do livro de 
escri tura onde foi lavrado o testamento de acordo com o que orienta  o 
Código de normas  desta  Corregedoria  “Art. 45 - Nas escrituras de 

substabelecimento, e naquelas em que as partes se fizerem representar 

por procurador substabelecido, o tabelião exigirá a apresentação dos 

instrumentos de procuração e substabelecimento, se estes não tiverem 

sido lavrados nas próprias notas da serventia, arquivando-os em pasta 

própria, autorizando-se o arquivamento sob forma digitalizada. 

§1º - Os Tabeliães dos serviços notariais, ao lavrarem instrumento público 
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de substabelecimento de procuração ou revogação de mandato 

escriturando em suas próprias serventias, averbarão essa circunstância, 

imediatamente e à margem do ato revogado ou substabelecido.”); 

 
Folhas 108 e 110 – Foi  feito duas escrituras com outorgantes  di ferentes  
cancelando a  mesma procuração, sendo que a  correta  é a  108 não 
sabendo qual procuração deve ser cancelada através  da  escri tura  110; 
 
Folhas  144/145, 146, 175 – Escri turas  Públ icas  de Revogação de 
Procuração onde não foi ci tado qual era o número do l ivro e da  folha  a  
ser cancelada; 
 
Observação- Em todas as escrituras de Cessão de Direito a  Título Oneroso 
foi  pedido o ITBI, entretanto não existe previsão na Lei Municipa l  nº 179  
para  que se faça  essa  cobrança. 

06 
Iniciado em 03.11.2015. Consta somente o Termo de abertura na data da  
Correição. 

 
 
12.5 LIVRO DE TESTAMENTOS 

Possui somente o Termo de Abertura , datado de 14.03.2014, pois  até a  

data  da  correição não havia  s ido fei ta  nenhum testamento. 

 

12.6 REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS: 

Os  cartões  estão organizados  em ordem a l fabética  dos  quais  são 

digitalizados os novos cartões. Os restantes dos  cartões  serão digi ta l i zados  conforme à  

procura.  

 

12.7 INSPEÇÃO EM DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM ESCRITURAS PÚBLICAS POR 

AMOSTRAGEM 

 

Foram verificados , por amostragem, os  documentos  que instruíram a  

escri tura  públ ica  lavrada: 

LIVRO FOLHAS 

05 
 
 

*Folha 184 – Na matrícula não foi consta  o Estado Civi l  da  Outorgante 
Vendedora;  
 
*Folha  117 – em ordem. 
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*Folha 106 e 104– A Tabeliã informou que fez a  escritura sem a  matrícula  
porque o imóvel não é registrado. Informou, ainda que avisa  as  partes  
que não poderá fazer o registro da escritura, pois a mesma não possui  o 
imóvel registrado. Informou, ainda, que para se lavrar escritura pública de 
compra  e venda não é necessário que o imóvel  seja  regis trado. 
A Tabeliã não observou o que diz o Código de Normas desta Corregedoria: 

Art. 41 - As escrituras relativas a imóveis e direitos a eles relativos devem 

conter ainda: 

I - com precisão, as características, as confrontações e as localizações dos 

imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se 

tratar só de terreno, se fica do lado par ou do ímpar do logradouro, em 

que quadra e a que distância, em metros da edificação ou da esquina 

mais próxima. Exigir-se-á dos interessados certidão atualizada do registro 

imobiliário. 

  

12.8 SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE 

Declarações de hipossuficiência e de ofícios de órgãos públicos, arquivados  

mensalmente, em pasta  class i fi cadora. 

 

13.8 DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA: 

As  informações relativas à Declaração de Operações  Imobi l iárias  (DOI) 

devidas à  Delegacia da Receita Federal não estavam sendo enviadas e feitas  corretamente, 

pois não foram apresentados os comprovantes de envio dos  meses  de outubro/2014 até 

maio/2015, porém, após o mês de maio o envio passou a ser feito corretamente, de acordo 

com os  comprovantes  apresentados . 

 

13. REGISTRO DE IMÓVEIS 

13.1. LIVRO “1” - PROTOCOLO: 

Apresentado o livro nº 02, correicionado a  parti r do protocolo nº 611 de 

23.10.2014, contendo 129 (cento e vinte e nove) folhas  até a  data  da  correição, com o 

úl timo protocolo nº 705, de 10.11.2015, sendo identificada a repetição do protocolo nº 655.  
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13.2 LIVRO “2” -  REGISTRO GERAL: 

As  matrículas  estão acondicionadas  em s is tema de ficha. A anál i se 

correicional se fez a partir da Matrícula 567, seguindo-se até a  matrícula  572 com data  de 

28.09.2015, veri fi cando-se que os  regis tros  estão em ordem. 

Foi  relatado pela delegatária, durante a correição, que a  área pertencente 

à  Mâncio Lima encontra-se registrada na Matrícula  02 (foto anexo V), e que apesar de já  

haver vários Títulos expedidos tanto pela Prefeitura Municipal de Mâncio Lima como pelo 

INCRA, não há na matrícula do imóvel nenhum desmembramento dessas áreas, dificultando 

o dimensionamento preciso e atua l  do imóvel  em razão de já  possuir novos  l imites  e 

confrontações . 

A Lei  Municipal nº 179/04, que dispõe sobre a  uti l i zação da  posse e a  

a l ienação do domínio de bens do patrimônio imobiliário urbano disponível do Município de 

Mâncio Lima - Acre, e dá outras providências, contém disposição expressa em seu artigo 6º, 

§ 1º, de que “O Executivo deverá, no prazo máximo de (02) dois anos da vigência desta Lei, 

regularizar por Decreto as áreas urbanas e as plantas cartográficas correspondes das Vilas e 

Distrito municipais, com a demarcação em campo de seus respectivos traçados e limites”. 

(foto em anexo V).  

Nos  Títulos Definitivos de Concessão de Domínio, que são emitidos  pela  

Prefei tura Municipal de Mâncio Lima, não consta a informação referente à qual matrícula  a  

área  do imóvel do título pertence, sendo que nos  títulos  que já  foram regis trados , foi  

observado que estes possuem, como registro anterior, a  Matrícula  02, fl s . 03 do Livro 2-A. 

No entanto, veri ficou-se, ainda, que esta matrícula, hoje já transportada para  o Sis tema de 

Ficha, pertence à  UNIÃO. (foto em anexo V).  

Por meio do Título de Domínio/SR(14)AC/Nº 001/002, foi doado uma área  

de 1.700,0000ha do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  – INCRA para  a  

Prefei tura  Municipa l  de Mâncio Lima, segundo a  cláusula  primeira  – a  área  é parte 

integrante de uma área maior arrecadada e matriculada em nome da  União, denominada 

“São Pedro”, que se encontra  regis trada sob o nº 1.261, fl s . 172/173v do Livro 2-D no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro do Sul e destina-se à regularização 

da  sede e expansão do perímetro urbano do Município de Mâncio Lima. (Foto anexo V) 
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Ainda, foi constatado que existe uma área no Município de Mâncio Lima 

com vendas de lotes de um Loteamento não regularizado no Registro de Imóveis . (foto em 

anexo V). 

Como sugestões para solução do confl i to, apresentam-se as  seguintes  

recomendações : 

- Que seja  fei ta  a  doação da  União para  o INCRA e para  Prefei tura  

Municipa l  de Mâncio Lima de suas  respectivas  áreas ;  

- Que seja  fei to o desmembramento dos  lotes  já  vendidos ; 

- Que seja  fei to a  averbação da  área  atua l  do imóvel ; 

- Deverá  constar nos  Títulos  Defini tivos , por meio de um carimbo, a  

identi fi cação da  matrícula  a  área  do imóvel  pertence; 

- Que a  área doada ao Município de Mâncio Lima através  do Título de 

Domínio/SR(14)AC/Nº 001/002, regis trada no nº 1.261, fl s . 172/173v do Livro 2-D, no 

Cartório de Registro de Imóveis da  Comarca  de Cruzei ro do Sul , seja  transferida  para  o 

Cartório de Regis tro de Imóveis  de Mâncio Lima. 

 

13.3 LIVRO “3” – REGISTRO AUXILIAR: 

Livro 3-A, iniciado em 02.08.1994, contendo 96 (noventa e seis) matrículas, 

no dia  19/07/2011, contendo 300 páginas . Em ordem. 

Por oportunidade das atividades correcionais, a  delegatária  apresentou 

dúvida quanto ao registro da Cédula de Crédito Bancário, referente à  s i tuação em que se 

constata a existência de imóvel envolvido na cédula, se o registro deverá ser fei to somente 

no Livro 02 – Registro Geral ou deverá também ser regis trado no Livro 03 – Auxi l iar, bem 

a inda quanto à  cobrança  de emolumentos  em caso de regis tro em ambos  os  l ivros . 

Dessa forma, seguem as  diversas  s i tuações  de regis tros  envolvendo 

Cédulas  de Crédi to Bancário e o procedimento adequado para  cada uma delas : 

a ) Pela Medida Provisória nº 1.925-1, de 11 de novembro de 1999 (a  mais  

recente republicação tem o número 1.925-3 de 6 de janeiro de 2000), o Governo Federa l  

criou a  Cédula de Crédito Bancário-CCB, uma nova modalidade de título de crédi to, a  ser 
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emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta  

equiparada (art. 1º); 

b) A CCB - Cédula de Crédito Bancário - não será  regis trada em nenhum 

l ivro do Registro de Imóveis. Vale repeti r: não se regis tra  a  cédula  de crédi to bancário. 

Registra-se apenas a  garantia, i s so se este regis tro da  garantia  for da  competência  do 

regis trador imobi l iário; 

c) Compreenda-se, então, a  primeira  grande di ferença  da  CCB com as  

demais cédulas de crédito: na CCB, o que se registra não é a  cédula, mas apenas a garantia. E 

o regis tro da  garantia  será  fei to no Regis tro de Imóveis  ou no Regis tro de Títulos  e 

Documentos, ou a inda em outro órgão público, conforme for à  modal idade da  garantia  

prestada; 

d) Ass im, se a garantia for hipotecária, registra-se apenas  a  hipoteca  (no 

l ivro 02) do Regis tro de Imóveis ; 

e) Se a  garantia for pignoratícia, registra-se apenas o penhor (no l ivro 03) 

do á lbum imobiliário. Isso se for modalidade de penhor cuja  competência  regis tra l  é do 

Regis tro de Imóveis ; 

f) Quando a  garantia da CCB for de alienação fiduciária de coisa móvel (que 

não seja veículo automotor) o registro será sempre no Regis tro de Títulos  e Documentos  

(art. 129, 5º, in fine, da  Lei  nº 6.016/73); 

g) A CCB garantida por a l ienação fiduciária  ou por penhor de veículos  

automotores, deverá ser registrada apenas no órgão de trâns i to que atua  no regis tro de 

aquisição ou transferência de direitos (art. 11). A nova  lei determinou expressamente que 

basta o registro no órgão de trânsito, conferindo a  este regis tro eficácia  consti tutiva  da  

garantia. Isto não impede que a  garantia  venha a  ser inscri ta  no serviço de Títulos  e 

Documentos, conforme a  regra geral da Lei dos Registros  Públ icos . Apenas  ressa lvo que, 

neste caso, a CCB se faça acompanhar de requerimento escri to de pedido de regis tro (do  
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credor ou do devedor), e isto por cautela e para que não se venha a  alegar registro indevido 

por parte do regis trador; 

h) Quando a garantia for caução de direitos não imobi l iários  (caução de 

títulos  de crédi to), o regis tro será  fei to no Regis tro de Títulos  e Documentos ; 

i ) Quando a  garantia for caução de direitos imobiliários (caução de crédi to 

hipotecário, caução de direitos em contrato de promessa de compra e venda etc.) é feita  no 

Registro de Imóveis a averbação à  margem da inscrição ou, pelo sistema atual, averbada na  

matrícula  que contém o regis tro do di rei to caucionado; 

j) Quando a  garantia for de a lienação fiduciária de imóvel(*), o registro será 

sempre no Registro de Imóveis (art. 167, I , 2, da  Lei nº 6.015/73 e art. 23 da  Lei  nº 9.514, de 

20.11.1997). 

Quanto aos emolumentos, o registro das garantias consti tuídas  nas  CCBs  

seguem as regras normais relativas a todos os títulos, não sendo criada  qualquer exceção 

pela nova lei. Assim considerado, os emolumentos serão calculados sobre o va lor da  dívida, 

conforme habitua lmente se proceda em casos  análogos .  

A título de exemplo: 

a ) CCB com garantia pignoratícia - 1 regis tro no l ivro 03 - emolumentos  

pelo va lor tota l  da  cédula ; 

b) CCB com garantia hipotecária de 1 imóvel  - 1 regis tro no l ivro 02 - 

emolumentos  pelo va lor tota l  da  cédula ; 

c) CCB com garantia hipotecária de 2 ou mais  imóveis  - 02 ou mais  

registros no livro 2 - emolumentos calculados pelo total da dívida dividido pelo número de 

imóveis (mesmo sendo imóveis de diferentes ci rcunscrições imobiliárias , faz-se a  divisão); 

d) CCB com garantia pignoratícia e hipotecária - 1 regis tro no l ivro 03 - 

emolumentos pelo total da dívida; 1 ou mais registros no l ivro 02, conforme o número de  
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imóveis: se for apenas 1 imóvel, o registro no livro 2 será também pelo tota l  da  dívida; se 

forem 2 ou mais  imóveis , divide-se o va lor pelo número de imóveis ). 

Como se percebe, no sistema de cobrança  de emolumentos , há  muita  

semelhança com o que ocorre nas  cédulas  de crédi to industria l , quando estas  geram 

regis tros  no l ivro 02 e no l ivro 03. 

 

13.4 LIVRO “4” – INDICADOR REAL: 

O indicador rea l  é fei to no Word e consta  no Sis tema de ficha. 

   

13.5 LIVRO “5” – INDICADOR PESSOAL: 

O indicador pessoal  é fei to no Word e consta  no Sis tema de Ficha. 

 

13.6 LIVRO DE REGISTRO DE TERRAS RURAIS ADQUIRIDAS POR ESTRANGEIROS: 

O l ivro foi iniciado em 02.10.2004, folhas  sol tas , não contém nenhum 

regis tro. 

 

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

ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE EM REGIME DE INTERVENÇÃO OU DE LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 6.024 DE 13.03.74) 

Os pedidos de indisponibilidade de bens são respondidos e arquivados  na  

serventia, sendo que, para os casos  de exis tência  de bens , as  averbações  são fei tas  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  parti r 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 disponibi l i zada  para  o 

cartório de duas  formas: mediante da  importação no s i s tema Ofício Eletrônico na  

infraestrutura  comparti lhada da  ARISP ou por meio de servidor de WebService. 

 

13.8 DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA: 

As  informações relativas à Declaração de Operações  Imobi l iárias  (DOI) 

devidas à  Delegacia da Receita Federal estão sendo enviadas e feitas  corretamente, tendo  

s ido verificadas as declarações referentes aos meses de outubro a  dezembro de 2014 e de 

janeiro a  setembro de 2015. 

 

13.9. DOCUMENTAÇÃO QUE DEU ORIGEM AOS REGISTROS 

Foi  efetuada a vistoria na documentação que deu origem aos registros por 

amostragem, originado as seguintes considerações abaixo: 

 

MATRÍCULA TIPO SITUAÇÃO 

82 Escri tura  Públ ica  de Compra e Venda Em ordem 

228 Escri tura de Hipoteca com imóvel próprio Em ordem 

305 Título Definitivo de Concessão de Domínio Em ordem 

541 Contrato Particular da  Ca ixa  Em ordem 

571 Escri tura  Públ ica  de Compra e Venda Em ordem 

572 Quitação do Incra  Em ordem 

 

Observou-se que os documentos que instruem o protocolo são arquivados  

por ordem de matrícula, sendo que todos os documentos solicitados foram apresentados , e 

os  va lores  referentes  ao regis tro são discriminados  na  matrícula  do imóvel .  
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14. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 

14.1. LIVROS 

Os atos  do cartório são informatizados  pelo s i s tema word. 

 

14.2 TÍTULOS E DOCUMENTOS 

14.2.1 LIVRO “A-2” (PROTOCOLO PARA APONTAMENTO DE TODOS OS TÍTULOS, 
DOCUMENTOS E PAPEIS APRESENTADOS, DIARIAMENTE, PARA SER REGISTRADOS OU 
AVERBADOS). 

 
O Livro foi  correcionado a  parti r da  folha  048 (quarenta  e oi to), com o 

protocolo número 102, contendo até a data da correição 056 (quarenta e sete) páginas . O 

úl timo protocolo utilizado foi o de número 112 (Cédula  de Crédi to Bancário). Em ordem. 

Apresentados os Livros B-04 e B-05 (em uso), seguiram-se as observações  

no seguinte teor:  

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

B-04  

Iniciado a  correição na  folha  146, em 14.11.2014. Encerrado em 

10.11.2015, contendo 204 (duzentas e quatro) folhas. Todas numeradas e 

em ordem. Tendo como último registro uma marca  do gado bovino, de 

10.11.2015 (Regis tro 506, fl . 289). Falta encadernar. Em ordem.  

B-05 

Iniciado em 12.11.2015, estando em uso até a  folha  010 (dez), de 

12.11.2015 com o número de ordem 133 (Cédula  de Crédi to Bancário). 

Es tando em ordem. 

 

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)  

O Livro foi  correicionado a partir da folha 054 (cinquenta e quatro), com o 

protocolo número 165, contendo até a data da correição 068 (sessenta  e oi to) folhas . O 

úl timo protocolo utilizado foi  o de número 165 (Ata  de Assembleia  Gera l ). Em ordem. 
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  Apresentado o Livro A-15 e A-16 (em uso), constatou-se: 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

A-15  

Iniciado a  correição à  partir da folhas 264, em 15.10.2014, com o número 

ordem 200. Encerrado em 31.12.2014 (Ata  Provisória  de Eleição) com o 

número de ordem 204. Todas  as  páginas  estão numeradas . Falta 

encadernar. Em ordem.  

A-16 (em uso) 

Iniciado a  correição em 02.01.2015, com o número ordem 205. Es tando 

em uso até a  folha 179 (cento e setenta e nove) (Ata da Assembleia Geral) 

com o número de ordem 225. Todas as páginas  estão numeradas . Em  

ordem.  

 

15. TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS 

15.1. LIVROS: 

O Livro vis to foi o nº 01, iniciada a correição na  folha  050, de 10.10.2014, 

estando em uso até o número de ordem 835, de 15.10.2015. Es tando em ordem. 

 

15.2. LIVRO DE REGISTRO DE PROTESTO: 

Apresentado o Livro nº 01 (em uso), sobre os  quais  foram fei tas  as  

seguintes  observações :  

 

LIVRO OBSERVAÇÕES 

01  
Iniciada a correição a partir da  fl . 172 de 14.11.2014, com o número de 
ordem 407. Encerrado em 08.04.2015, com o número de ordem 435. 

02 (em uso) 
Iniciado em 08.04.2015, estando em uso até a  folha  047 (quarenta  e 
sete), com o número de ordem 482, de 30.10.2015. 
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15.3. CANCELAMENTO DE PROTESTO: 

Anal isando os instrumentos de cancelamento de protesto detectou-se as  

seguintes  s i tuações : 

 

Instrumento de 
protesto 

OBSERVAÇÕES 

446  
Livro 02, fl. 11 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

447 
Livro 01, fl. 12 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

457 
Livro 02, fl. 22 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 
 

459 
Livro 02, fl. 24 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

460 
Livro 02, fl. 25 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

461 
Livro 02, fl.26 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

470 
Livro 02, fl. 35 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

471 
Livro 02, 36 

Cancelamento com carta  de anuência . Em ordem. 

 

 

16. DO ACERVO REGISTRAL 

Da análise do acervo registral da Serventia Extrajudicial constatou-se que 

este é mantido separado, acomodado individualmente em estantes , acondicionados  em 

ca ixas -arquivo do tipo pol iondas , exceto os  l ivros .  

 

17. FISCALIZAÇÃO DOS SELOS, REMESSA DE DADOS E EMOLUMENTOS 

A Serventia utiliza selo digital desde 21/10/2013, não tendo sido verificado 

divergência de va lores em relação à tabela  em vigor, uma vez que todos  os  va lores  são 

importados direto do Portal SELOACRE e utilizados com o programa E-Selos , apl icador de 

selos “client stamp” do desenvolvedor de sistemas ESCRIBA, a  versão utilizada é a  release 05, 

não tendo sido poss ível  atua l i zar para  a  release 12, devido a  nenhum funcionário ter 

conhecimento da senha de adminis trador dos  computadores  uti l i zados  na  Serventia .  
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A Serventia reúne as especial idades  notarias  e regis tra is  dos  serviços  

extra judiciais, podendo praticar todos  os  atos  previs tos  nas  tabelas  de emolumentos  

vigentes . 

Nos  úl timos  11 (onze) meses  do ano de 2015 a  Serventia  não tem 

informado os arquivos de retorno no prazo do dia  úti l  seguinte, Art. 14 do Provimento  

COGER nº 03/2013. 

Para  a  impressão de certidões  de regis tro civi l  a  Serventia  uti l i za  um  

programa do CNJ e a  busca  dos  dados  antigos  pelo apl icativo LIGHT, descontinuado. 

A Serventia  não possui  lote de selos  em aberto. 

A Serventia aderiu à  Centra l  de Regis tro Civi l  - 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 . 

No porta l  da  CRC a  Serventia  já  inseriu os  seguintes  dados : 

Tipo de registro 
Registros carregados no 

Portal CRC 
Nascimento 2523 

Fonte: sistema.registrocivil.org.br 

 

18. INSS e FGTS 

Com relação aos recolhimentos das  contribuições  previdenciárias  que  

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

Cartório apresentou comprovação de recolhimento do INSS e Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF, demonstrando a  regularidade de recolhimento dos  mesmos. 

 

19. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

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

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

Gera l , bem a inda da  regra  inserta  no PCN nº 45/2015. 

Da  análise aos registros contábeis  colacionados  a lhures , nota-se uma 

di ferença significativa entre os va lores apresentados  pelo apl icativo cartorário, aqueles  
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constantes no livro diário apresentado pelo Cartório e os presentes no relatório apresentado 

pelo Porta l  E-Selo, fato que enseja  justi fi cativa  por parte da  delegatária . 

A Ti tular do Serviço tem efetuado os depósitos  destinados  ao Fundo de 

Compensação - FECOM e ao Fundo Especia l  do Poder Judiciário – FUNEJ (Função 

Fiscalização), utilizando como parâmetro os valores calculados  tomando por base os  atos  

praticados pela Serventia, resultando em diferença nos  a ludidos  recolhimentos  quando 

comparados aos valores consignados no livro de registro apresentado e também dos va lores  

reti rados  do s i s tema cartorário. 

 

19.1 LIVRO DIÁRIO AUXILIAR DA RECEITA E DA DESPESA 

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

os  cri térios e procedimentos determinados pela entidade (CRC) para a  escrituração contábi l  

e de seus fatos patrimoniais. A guarda e a  manutenção da  documentação e de arquivos  

contábeis  igua lam-se ao cuidado que deve ser dispensado ao l ivro ca ixa . 

Importante ressaltar que a  escrituração contábi l  deve ser rea l i zada com 

observância aos Princípios de Contabilidade, previs tos  na  RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/2011. 

Ass im sendo, o nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar 

a l inhado às necessidades de informação de seus usuários . O deta lhamento dos  regis tros  

contábeis deve ser diretamente proporcional à complexidade das operações da  entidade e 

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

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

A delegatária possui o l ivro Diário Auxiliar da Receita e da  Despesa  tanto 

eletrônico quanto físico. As  informações apresentadas abaixo foram extra ídas  do s i s tema 

que controla o livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e apresentou a  seguinte situação: 

 

LIVRO DIÁRIO AUXILIAR 

OUTUBRO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

          6.464,80                  6.921,61  -456,81 

SETEMBRO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

        12.187,50                  7.370,52  4.816,98 
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AGOSTO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

          7.804,10                  8.406,35  -602,25 

JULHO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

10.373,60 6.978,90 3.394,70 

JUNHO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

8.974,85 6.474,04 2.500,81 

MAIO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

7.020,40 6.816,44 203,96 

ABRIL 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

7.882,05 6.448,01 1.434,04 

MARÇO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

15.471,45 7.750,70 7.720,75 

FEVEREIRO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

7.068,80 6.314,60 754,20 

JANEIRO 2015 

RECEITA DESPESA TOTAL 

8.871,20 6.577,27 2.293,93 

DEZEMBRO 2014 

RECEITA DESPESA TOTAL 

11.464,35 8.602,13 2.862,22 

NOVEMBRO 2014 

RECEITA DESPESA TOTAL 

16.871,40 9.267,97 7.603,43 

OUTUBRO 2014 

RECEITA DESPESA TOTAL 

5.592,03 7.603,95 -2.011,92 

 

Pelo apresentado acima, percebe-se que a  arrecadação da  Serventia  

Extra judicial de Mâncio Lima não condiz com os relatórios de atos praticados, devendo-se tal 

fato à  falta de confiabilidade nos dados que são gerados pela Serventia por meio do relatório 

de atos praticados enviados à GEFEX em comparação aos dados a l imentados  na  plani lha  

eletrônica  que gera  o Livro Diário Auxi l iar da  Recei ta  e da  Despesa. 
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Ressa l te-se que os  va lores  de recei tas  apresentados  pela  plani lha  

eletrônica que gera o Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa deveriam ser exatamente 

iguais aos apresentados no relatório de atos praticados, principalmente no que concerne à  

Recei ta , fato este que não ocorre.  

 

19.2 RECOLHIMENTOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO E FUNDO DE FISCALIZAÇÃO 

Segundo as informações levantadas nos  arquivos  da  GEFEX, a  Serventia  

Extra judicial de Mâncio Lima tem efetuado os depósitos mensais junto ao Tribunal de Justiça 

do Estado do Acre, mais especificamente do Fundo de Compensação – FECOM e Fundo  

Especia l  do Poder Judiciário – FUNEJ (Função Fisca l i zação - FUNFIS): 

 

 

RELATÓRIO ENVIADO A COGER 

OUTUBRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

5.492,56 327,01 648,98 6.468,55 

SETEMBRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

10.011,52 729,19 1450,74 12.191,45 

AGOSTO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

6.630,07 402,46 797,92 7.830,45 

JULHO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

            8.808,84  534,82 1.061,38 10.405,04 

JUNHO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

            7.620,62  454,62 899,62 8.974,86 

MAIO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

            6.027,52  358,34 709,54 7.095,40 

ABRIL 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

            6.680,12  403,10 798,83 7.882,05 

MARÇO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

          3.152,06  778,83 1.547,39 15.478,28 
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FEVEREIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

            6.037,12  358,48 710,38 7.105,98 

JANEIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

            7.544,47  447,51 887,54 8.879,52 

DEZEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

9.510,79 602,38 1.196,48 11.309,65 

NOVEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

14.029,68 948,91 1.892,79 16.871,38 

OUTUBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

4.753,82 280,87 557,36 5.592,05 

 

As  informações constantes no portal E-Selo denotam a seguinte s i tuação: 

 

RELATÓRIO PORTAL ESELO 

OUTUBRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

5.513,81 327,01 648,98 6.489,80 

SETEMBRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

10.117,77 729,19 1.450,74 12.297,70 

AGOSTO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

6.778,82 402,46 797,92 7.979,20 

JULHO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

9.017,60 534,82 1.061,38 10.613,80 

JUNHO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

7.641,87 454,62 899,62 8.996,11 

MAIO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

6.027,52 358,34 709,54 7.095,40 

ABRIL 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

6.786,37 403,10 798,83 7.988,30 

MARÇO 2015 
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Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

13.150,80 778,83 1.547,39 15.477,02 

FEVEREIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

6.037,12 358,48 710,38 7.105,98 

JANEIRO 2015 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

7.544,47 447,51 887,54 8.879,52 

DEZEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

9.642,40 610,05 1.211,90 11.464,35 

NOVEMBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

14.029,68 948,91 1.892,79 16.871,38 

OUTUBRO 2014 

Emolumentos FECOM FUNEJ TOTAL 

4.753,81 280,87 557,35 5.592,03 

 

Pelas informações transcritas, nota-se a  existência de va lores  divergentes  

entre os va lores informados ao Tribunal de Justiça, os dados emitidos pelo Portal E-Selo e as  

informações  obtidas  junto ao l ivro diário auxi l iar da  recei ta  e despesa. 

Portanto, cabe à  Serventia  Extra judicia l  de Mâncio Lima justi fi car as  

di ferenças apontadas e qual a  motivação para tais ocorrências, bem ainda explicar o método 

uti l izado pela delegatária para efetuar o cálculo que gera as informações da arrecadação dos 

va lores devidos aos Fundos (FECOM E FUNEJ - FUNFIS) e encaminhada ao Tribunal de Justiça  

do Estado do Acre, caso contrário efetuar o recolhimento das  di ferenças  apontadas . 

 

20. SISTEMA DE BACKUP DE DADOS 

A Serventia  Extra judicia l  de Mâncio Lima efetua  o backup mediante 

uti l i zação de HD externo, uma vez por semana. 

 

21. ISSQN 

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

13.02.2015, vedando o repasse do ônus financeiro do Imposto sobre Serviços  de Qualquer 
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Natureza – ISSQN, devido pelos delegatários de serviços notariais e de registro, aos usuários  

dos  serviços  cartorários . 

Ainda, referente ao recolhimento do ISSQN, ressalte-se 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, de modo 

que, pelos va lores analisados não foi identificada a  cobrança  de ISSQN aos  usuários  dos  

serviços  notaria is  e regis tra is , após  a  data  de 13/02/2015. 

Imperioso salientar que cabe ao poder público municipal o planejamento e 

organização da cidade. No exercício do chamado poder de polícia especia l , os  municípios  

controlam o exercício das  atividades  econômicas  em seu terri tório. 

Ass im sendo, da análise dos documentos da Serventia de Mâncio Lima, não 

foram identificados os recolhimentos referentes ao ISSQN, sendo informado pela delegatária 

que a  Prefeitura Municipal de Mâncio Lima se nega a  receber os  va lores  mesmo após  

ins is tentes  tentativas . 

 

22. IMPOSTO DE RENDA DO DELEGATÁRIO 

Tocantemente ao recolhimento de Imposto de Renda pela delegatária, esta 

não apresentou comprovante de Declaração de Ajuste Anual junto ao fisco federal alegando 

que não atinge o teto para  recolhimento. 

 

23. CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVO - CRA  

A Serventia Extra judicia l  de Mâncio Lima não está  mais  recebendo a  

remessa de títulos oriundos por meio da  Centra l  de Remessa  de Arquivos  – CRA, tendo 

pedido o seu desligamento na data  de 27 de agosto de 2015, por meio do Ofício nº 178. 
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24. RECOMENDAÇÕES 

À vis ta das constatações realizadas no interstício da Correição, recomenda-

se: 

1. Prestar esclarecimentos acerca de divergências apresentada nos valores  

emitidos pelo Livro Diário Auxi l iar, Porta l  E-Selo e Relatório de atos  enviado à  COGER, 

referentes  às  recei tas  e despesas  da  Serventia ; 

2. Efetuar o envio do indicador pessoal  de acordo com o provimento 

COGER nº 1/2014, bem como informações corresponde à  base de informações  integrantes  

do s i s tema ARISP; 

3. Vedar o acesso de pessoas  não contratadas  pela  Serventia  aos  

documentos  e ambientes  internos , arquivos  e computadores ; 

4. Encadernar os Livros B-04 de Títulos e Documentos  e A-15 de Pessoas  

Jurídicas ; 

5. Encerrar o Regis tro Auxi l iar 03 (capa dura) e observar a  sequência  

numérica  em Sis tema de Ficha  ao ser fei to um novo regis tro auxi l iar; 

6. Efetuar o recolhimento do ISSQN e apresentar os  comprovantes ; 

7. Rea lizar o backup diário de dados, evitando ass im a  poss ibi l idade de 

qualquer perca  de informações ; 

8. Identi fi car adequadamente o cancelamento de trans lado, com a  

apos ição de carimbo; 

9. Arquivar a  via  do trans lado quando este for uti l i zado para  o 

cancelamento do protesto; 

10. Evi tar a  existência de lotes de selos em aberto devido à  fa l ta  de envio 

dos  respectivos  arquivos  de retorno; 

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, evi tando o atraso na  

comunicação ao porta l ; 

12. Cumpri r 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 oi to) 
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horas para o cumprimento das requisições civi s  e de segundas  vias , conforme Art. 9º do 

Provimento COGER nº 06/2013; 

13. Juntar, nos  respectivos  processos , cópia  dos  comprovantes  de 

pagamento referentes à  habilitação para o casamento civil e religioso, bem como os demais  

atos  do processo; 

14. Fazer constar o número do selo de autenticidade ao final dos assentos  

de regis tro de nascimento, casamento e óbi to; 

15. Padronizar os comunicados tanto de casamento, como os  de óbi to, 

sejam às  margens , porquanto estes  são gerados  pelo Word; 

16. Conferi r, nos processos de Habilitação para Casamento Civil, o Regime 

de Bens e a  idade núbil dos contraentes antes  de ser ass inado, protocolado e autuado; 

17. Encadernar todos  os  l ivros  findos ; 

18. Padronizar as pastas que contém documentos de expedientes diversos, 

organizando-os  de forma s is temática  e que faci l i tem as  buscas ;  

19. Cons ignar todas as ocorrências no termo de encerramento, quando do 

encerramento dos  l ivros ; 

20. Elaborar o índice por ordem alfabética ao final de cada l ivro encerrado; 

21. Fazer constar, em todas as procurações e escrituras públicas , todos  os  

dados  referentes  ao selo uti l i zado no ato;  

22. Encaminhar as Declarações Operação Imobi l iária  que se encontram 

pendentes  de envio; 

23. Imprimir, no próprio documento, os  selos  referentes  aos  atos  

compostos . 

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  digi ta l i zados  e 

quaisquer outros  meios  capazes  de demonstrá-las . 
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CONCLUSÃO 

 

 

A presente Correição teve como fina l idade precípua a  anál i se da  

regularidade dos atos  notaria is  e regis tra is , mediante fi sca l i zação, e orientação aos  

delegatários . 

Também constituiu objeto da  Correição Gera l  Ordinária  a  anál i se das  

instalações e do mobiliário, considerados satisfatórios no tocante aos  ques i tos  ava l iados .  

Participaram destes trabalhos correicionais os servidores da  Corregedoria  

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

Si lvei ra  Va le Rates  e Marineide Si lva  do Nascimento. 

Declarada encerrada a  Correição Geral Ordinária, a Excelentíssima Senhora  

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

a  delegatária  atenda às  recomendações  fei tas  no presente relatório. 

 

 

 

Desembargadora  Regina Ferrari 
Corregedora-Gera l  da  Justiça  

 

 

 
Leandro Leri Gross 

Juiz Auxi l iar da  Corregedoria-Gera l  da  Justiça  
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CHECK LIST PARA CORREIÇÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 
 
A – INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 Situação legal do prédio onde está instalado o cartório:  
[   ] Próprio  [ x ] Alugado [   ] Poder Judiciário  
 

 
Boa localização e estado 

de conservação 

02 O cartório funciona em local previamente autorizado pela Corregedoria Geral da 
Justiça ?  

[ x] sim    
[   ] não 

03 O delegatário apresentou o termo de vistoria e autorização para funcionamento 
no local em que o cartório está instalado ?  

[ x] sim    
[   ] não 

04 O local onde está instalado o cartório oferece condições adequadas de acesso ao 
público, conforto, higiene e segurança para o arquivamento de livros e 
documentos?  

[   ] Excelente 
[ x] Muito boa 
[   ] Satisfatória 

[   ] Deficiente 
05 As instalações são bem apresentadas, com todos os elementos de identificação do 

serviço delegado e o mobiliário e equipamentos encontram-se em perfeito estado 
de funcionamento, em quantidade, tipo e qualidade necessários à execução das 
suas atividades ?  

[   ] Excelente 

[ x] Muito boa 
[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

06 O atendimento ao público é realizado nos dias e horários de expediente, ou 
durante o funcionamento do plantão, conforme definido pelo Poder Judiciário, 
com mínimo de 6 (seis) horas nos dias úteis ?  
Obs.: Horário de funcionamento das 8 às 16 horas. 

 
[ x] sim    
[   ] não 
 

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

[ x] sim    
[   ] não 
[   ] Insuficiente 

08 O ambiente em que os usuários aguardam atendimento é climatizado, com ar-
condicionado ?  

[ x] sim    
[   ] não 

09 O cartório utiliza sistema de fichas ou senhas para atendimento aos usuários de 
acordo com a ordem de chegada ?  

[ x] sim    
[   ] não 

10 O cartório adota procedimentos especiais ou possui estação ou guichê próprio 
para atendimento preferencial a idosos, gestantes e pessoas portadoras de 
deficiência? (Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, art. 3º, parágrafo único, I) 

[   ] sim    
[ x] não 

 

 
B – SITUAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 Como os serviços notariais e registrais estão sendo prestados, de um modo geral, 
pelo cartório, tendo em vista as prescrições da lei, regulamentos, manuais e demais 
instrumentos normativos emanados do Poder Judiciário?  

[   ] Excelente 
[ x] Muito boa 
[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

02 A partir das impressões iniciais, como se apresenta a prestação dos serviços pelo 
cartório e por seu delegatário com base nos critérios de eficiência, urbanidade e 

presteza ?  
 

[   ] Excelente 
[ x] Muito boa 

[   ] Satisfatória 
[   ] Deficiente 

03 Os manuais e demais instrumentos normativos pertinentes ao serviço delegado são 
mantidos em arquivo físico ou digital, disponibilizando-se aos escreventes, 
prepostos e demais auxiliares as informações necessárias ao desempenho das suas 
tarefas?  

[ x] sim     
[   ] não 

04 Existem reclamações, representações ou procedimentos disciplinares instaurados 
contra o delegatário ou seus prepostos na Corregedoria Geral da Justiça ou no Juízo 
do Foro local, para apuração de responsabilidades pelo descumprimento das 

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

C – ALOCAÇÃO, FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 Quantos servidores, além do delegatário, possuem vínculo com o cartório para o exercício 
das atividades de sua competência ?  
[ x] 1 a 4 [   ] 5 a 10  [   ] 11 a 15  [   ]  16 a 20  [    ] 21 a 30  [   ] 31 a 50  
[   ] mais de 50 

 

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

 
Dentro da 
legalidade 

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

 
 

Não se aplica 

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

[   ] sim    
[ x] não 

05 O cartório elabora levantamento de necessidades de formação e mantém programação 
regular de treinamento e aperfeiçoamento para os seus colaboradores e prepostos ?  

[   ] sim    
[ x] não 

06 Os funcionários do cartório participam de treinamento quando há introdução ou alteração 
de leis e procedimentos relativos à execução do serviço delegado, para fins de 

conhecimento e domínio conceitual dos serviços prestados? 

[   ] sim    
[ x] não 

07 O cartório adota procedimentos e instrumentos regulares de avaliação de desempenho 

dos seus prepostos e colaboradores ? 

[   ] sim     

[ x] não 
08 O cartório elabora e aplica plano de cargos e carreiras e de progressão salarial para os seus 

colaboradores ? 
[   ] sim     
[ x] não 

09 No tocante aos colaboradores do cartório com vínculo regular, indicar a formação escolar e 
a qualificação profissional desses servidores. 

VIDE TABELA 
ESPECIFICA NO 

RELATÓRIO 
10 O delegatário responsabiliza-se, em todos os aspectos, pela seleção, admissão, demissão, 

controle, orientação e treinamento dos seus empregados e prepostos ? 
[ x] sim     
[   ] não 

11 Existe registro de reclamação trabalhista contra o delegatário ? 
Relacionar ________________________________________________ 

 

[   ] sim     
[ X] não 

 

D– INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 O cartório possui algum recurso de informática para a prestação dos seus serviços ? [ x] sim     
[   ] não 

02 Qual a quantidade de computadores ou estações que estão instalados no cartório ?  
[ x ] 1 a 3 [   ] 4 a 6  [   ] 7 a 10  [   ]  11 a 15  [   ] 16 a 20  [   ] 21 a 30  [   ] mais de 30 

Suficientes para o 
atendimento 

03 Os computadores do cartório estão interligados em rede, com utilização de estação 
servidor, switch ou roteador para comunicação e utilização de programas e informações 
compartilhadas?  

[ x] sim     
[   ] não 

04 Qual a estrutura da rede de interligação dos computadores ao servidor no cartório? [ x] cabeamento  
[   ] wifi 
[   ] não existe 
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05 Quantas impressoras estão instaladas no cartório?  

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

Em bom estado 

06 O cartório possui computador ou estação conectado permanentemente na Internet ?  [ x] sim     

[   ] não 

07 Qual a estrutura e velocidade de conexão com a Internet?  [   ] Discada   

[ x] Banda larga 
[   ] Não existe 

08 Qual o sistema operacional adotado pelo cartório nos seus computadores ?  
 [  ] Não existe   [ x ] MS Windows 8  [   ] MS Windows 2000  [ x ] MS Windows XP   [   ] MS 
Windows Vista  [   ] Linux 

 
[   ] Não existe 

09 Qual o sistema ou programa específico de geração e controle de atos notariais ou 
registrais é contratado e utilizado pelo cartório ?     

APLICADOR DE 
SELO ESELO 

 10 O cartório possui home-page própria na Internet ?  
Se sim, qual o endereço eletrônico:  

[   ] sim     
[ X] não 

11 O cartório tem instalado em seu servidor ou estações o programa adotado Tribunal de 

Justiça de selos de autenticidade ?  

[ x] sim     

[   ] não 
12 O cartório envia o relatório de atos da Corregedoria Geral da Justiça, da utilização de selos 

e dos recolhimentos através da Internet? 

[ x] sim     

[   ] não 
13 O cartório envia o relatório da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) através da 

Internet ?  

[ x] sim     

[   ] não 
14 São implementadas regularmente inovações operacionais e tecnológicas que visem ao 

aperfeiçoamento do serviço delegado? Quais?  
[   ] sim    
[ X] não 

 
E – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS, FUNDOS E CONTROLE FINANCEIRO 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 As tabelas de emolumentos determinadas pelo Poder Judiciário estão atualizadas e afixadas 
em local visível e de fácil leitura e acesso ao público, e discrimina os valores arrecadados?  

[ x] sim     
[   ] não 

02 São cobrados estritamente os emolumentos, taxas e preços constantes das tabelas 
aprovadas pelo Poder Judiciário?  

[ x] sim     
[   ] não 

03 O delegatário fornece recibo dos valores arrecadados?  [ x] sim     
[   ] não 

04 O delegatário lança, nos atos lavrados, o valor dos emolumentos incidentes e pagos pelos 
usuários ?  

[ x] sim     
[   ] não 

05 O delegatário, de algum modo, repassa custos derivados do recolhimento de tributos (ISS) 
ao usuário ?  
Em caso de resposta positiva, quais?  

[   ] sim     
[ x] não 

06 O delegatário concede algum tipo de desconto ou abatimento nos emolumentos para seus 
clientes ou usuários?  

[   ] sim     
[ x] não 

07 O delegatário já respondeu a alguma representação ou procedimento administrativo pela 

cobrança excessiva de emolumentos?  

[   ] sim     

[ x] não 

08 Qual a freqüência média com que o cartório realiza o recolhimento devido pela prática dos 
atos notariais e registrais ?  
[   ] diariamente  [    ] 3 dias  [   ] 5 dias  [   ] 10 dias   [   ] 15 dias    

[ x] 30 dias conforme Provimento 

Deve ter especial 
atenção com este 
aspecto 

10 O cartório envia, mensalmente, à Gerência Extrajudicial, o relatório de recolhimento e de 
utilização de selos notariais?  

[ x] sim     
[   ] não 

11 O último relatório de recolhimento enviado à Corregedoria Geral da Justiça apresentado 
pelo delegatário refere-se ao mês de Outubro - 2015  

 

12 O cartório envia, mensalmente, à Corregedoria Geral da Justiça, o relatório de atos [ x] sim     
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lavrados, com indicação de data, livro e folha, e do valor incidente ?  [   ] não 

13 O último relatório de atos enviado à Corregedoria Geral da Justiça apresentado pelo 
delegatário refere-se ao mês de Outubro - 2015  

 

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

15 O delegatário possui livro caixa para registro das suas receitas e despesas?  
 

[ x] sim     
[   ] não 

16 O delegatário contrata contador para a elaboração da sua escrituração contábil?   [x ] sim     
[   ] não 

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

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

[   ] sim     
[ x] não 

19 O delegatário dispõe das certidões negativas de tributos federais, de contribuições 
previdenciárias, de quitação do FGTS, que comprovem a regularidade da sua situação 
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária? 

[   ] sim     
[ x] não 

20 Existe contrato de seguro individual ou coletivo e para o estabelecimento, de forma a 
assegurar que, na hipótese de ocorrência de sinistro, o serviço delegado disponha dos 
recursos necessários ao seu pleno restabelecimento?  

[   ] sim     
[ x] não 

21 O cartório mantém procedimentos de back-up ou cópia de segurança para seus arquivos 
informatizados, de modo a proteger os seus registros contra possíveis sinistros ou 
acidentes ? 

Back UP efetuado semanalmente através do HD externo 

[ x] sim     
[   ] não 

22 Qual o valor aproximado da arrecadação mensal do cartório?  
Dados retirados do sistema cartorário livro diário auxiliar 

R$ 9.000,00 

                                
F – INFORMAÇÕES GERAIS 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 O delegatário permite que a Corregedoria Geral da Justiça ou o Juiz competente 
verifiquem, a qualquer tempo, os registros, controles, arquivos e instalações de operação, 
bem como a observância dos padrões de qualidade e eficiência do atendimento?  

[ x] sim    
[   ] não 

02 O delegatário cria algum tipo de dificuldade para prestar as informações solicitadas pela 
Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz do foro local ?  

[   ] sim    
[ x] não 

03 O delegatário utiliza a denominação que lhe é própria exclusivamente nas atividades do 
serviço delegado? Em caso de resposta negativa, qual a denominação utilizada?  

[ x] sim 
[   ] não 

04 O delegatário identifica-se através de comunicação visual, interna ou externa, inclusive em 
campanhas publicitárias de cunho meramente informativo, com a divulgação da 
denominação do cartório e seu endereço? 

[   ] sim    
[ x] não 

05 Nas dependências do estabelecimento, existe estoque de material de expediente e 
formulários suficientes e compatíveis para atender à demanda? (Lei 8.935/94, art. 41)  

[ x] Excelente 
[   ] Satisfatório 
[   ] Deficiente 

06 O delegatário comunica, imediatamente, por escrito, ao Poder Judiciário, a ocorrência de 
fatos pertinentes ao extravio, furto, roubo e sinistro, relacionando os móveis, 

equipamentos, livros, documentos e coisas afetadas?  

[ x] sim  
[   ] não 

 
07 O delegatário comunica, por escrito, à Corregedoria Geral da Justiça, qualquer alteração de 

endereço, inclusive de seus substitutos, funcionários e empregados?  

[ x] sim    

[   ] não 
08 O delegatário faz propaganda utilizando o nome do Poder Judiciário? [   ] sim     

[ x] não 

09 O delegatário submete à prévia autorização do Poder Judiciário qualquer publicidade e 
propaganda que pretenda veicular nos meios de comunicação?  

[   ] sim     
[   ] não 

[ x] N. A. 
10 O delegatário promove ou permite que terceiros desautorizados realizem qualquer [ x] sim     
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intervenção em software?  

Não tinha contrato de prestação de serviço 

[   ] não 

11 O delegatário guarda sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de 

que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão? (art. 30, VI, da Lei 
8.935/94) 

[ x] sim     

[   ] não 

12 O delegatário prestou as informações e cadastrou a serventia no Conselho Nacional de 
Justiça? 

[ x] sim     
[   ] não 

 

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

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

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

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

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

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

 
H – RECOLHIMENTOS DO DELEGATÁRIO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO 

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

02 O Delegatário tem efetuado o recolhimento do ISSQN devido pelo Cartório? [   ] sim    
[ x] não 
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ANEXO II 
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Entrada da Serventia Extrajudicial de Mâncio Lima 

 
 

 
Horário de funcionamento e plantão afixados na porta de entrada 
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Tabela de emolumentos afixada no mural 

 

 
Sala de espera 
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Ambiente de trabalho da Serventia 

 

 
Arquivo da Serventia 
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Dr. Leandro Leri Gross e a equipe de correição 

 
 

 

 
Banheiro da Serventia não adaptado 
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ANEXO III 
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Nos autos de Habilitação para Casamento, mas precisamente na petição inicial, onde os nubentes MACIZU 
ISAIS MATOS DA SILVA e CLAUDERLENE MARTINS VIEIRA, optaram pelo Regime de Casamento o 
da Separação de Bens, observou-se que inexiste nos autos,  Escritura Pública de  Pacto Antenupcial, conforme 
o que dispõe o  Art. 735 do Código de Normas,  analisando ainda o processo, verificou-se,  que  O NOIVO é 
menor de 15 (quinze) anos e  nesse caso, deverá ser mediante ação de suprimento de idade, em que haja sido 
comprovado tal fato, caberá ao Juiz autorizar o casamento do menor de 16 anos, de qualquer sexo, conforme 
dispõe o art. 1.520 do CC . 
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Nos autos de Habilitação para Casamento, mas precisamente na petição inicial, onde os nubentes 
CLAUDIO ROQUE BANDEIRA e CÉLIA CARNEIRO DE OLIVEIRA NAWA, optaram pelo Regime 
do Casamento como sendo o da  COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, após análise, verificou-se não 
existir nos  Autos a Escritura Pública  de  Pacto Antenupcial, conforme o que dispõe o Art. 735 do Código 
de Normas.  Da mesma forma, foi encontrado nos demais processos  a mesma opção pelo Regime do 
Casamento,  conforme comprova as imagens de  fls. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65 e 66. 
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Nos autos de Habilitação para Casamento, mas precisamente na petição inicial, onde os nubentes  AGDO 
TAVARES DE ANDRADE  JUNIOR e DENICIA MENEZES DA SILVA   optaram  pelo Regime do 
Casamento,  como sendo o da SEPARAÇÃO DE BENS, após análise, verificou-se não existir nos autos, a 
Escritura de  Pacto Antenupcial, conforme o que dispõem o  Art. 735 do Código de Normas.    Da mesma 
forma, foi encontrada nos demais processos a mesma opção pelo Regime do Casamento, conforme comprova 
as imagens de fls. 62 e 63.. 
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- Procuração possui seis outorgantes, foi dito no final que o valor da cobrança seria de R$ 86,45, 
porém no selo consta a cobrança no valor de R$ 39,20;  
- Na data que foi feita essa procuração (12.03.2015) o valor correto que deveria ser sido cobrado 
seria R$ 30,90 e mais 7,40 por outorgante que excedesse, já que a tabela de emolumentos estava 
vigente desde o dia 24.02.015. 
Foto 1 
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Foto 1.1 
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Foto 1.2 



 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Corregedoria-Geral da Justiça 

 
 

 70

 
- Procuração possui nove outorgantes, foi dito no final que o valor da cobrança seria de R$ 90,10, 
porém no selo consta a cobrança no valor de R$ 30,90.  
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- De acordo com as procurações  do l ivro nº 022, folhas  96, 138, 143 e 146, Livro 23, 
folhas  57 e 84 (fotografias  fl s . 73/80), foram pagos  o va lor de R$ 30,90 por cada 
instrumento, sendo que segundo a  tabela de emolumentos, quando os poderes forem 
específicos para representar o outorgante junto do INSS e FUNRURAL à  cobrança  
deverá  ser de R$ 16,30. 
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- Nos Livros de Procuração nº 21, das folhas 148 datada de 25.02.2015 até as folhas 200, 
datada de 09.03.2015 e Livro nº 022, folha 01 até as folhas 28, datada de 13.03.2015, os 
valores cobrados foram de acordo com a primeira tabela de emolumentos de 2015, 

sendo que houve alterações de valores na tabela republicada em 23.02.2015, onde a 
procuração deveria custar R$ 30,90 (trinta reais e noventa centavos) e o excede R$ 7,40 

(sete reais e quarenta centavos), foram cobrados os valores de R$ 39,20 (trinta e nove 
reais e vinte) e R$ 9,45 (nove reais e quarenta e cinco reais). (folhas. 82 a 89 e 90) 
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Foto 1 
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Foto 1.1 
 

 

- O Outorgante vendedor é casado, porém a  esposa não foi qualificada e nem assina  a  
escri tura  de compra  e venda. 

Conforme o artigo 108 do Código Civi l  
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 ...”Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a  escritura pública é essencial à va l idade dos  
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência , modi ficação ou renúncia  de 
di reitos reais sobre imóveis de va lor superior a  trinta vezes o maior salário mínimo vigente 
no Pa ís ....” 

Para  outorga da escritura em regra exige-se anuência do marido ou da esposa. Atua lmente, 
segundo informa artigo 1647 do Código Civil, que trata da outorga uxória deixa claro não ser 
mais exigido a  anuência de um dos cônjuges no caso de haver casamento com separação 
absoluta de bem e no regime de participação nos  aquestos , artigo 1645 do codex civi l . 

 ...Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 

autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: 

I- alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; 

II- pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; 

III- prestar fiança ou aval; 

IV- fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar 

futura meação,...” 

Como não foi informado o regime de casamento do Outorgante Vendedor 
então seria necessária assinatura da esposa. 
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- As  certidões  constantes  no Livro Escri tura  do Livro 005, folhas  98, 110, 144/145 e 146 
(folhas 94 a  101) somente foram feitas  após  os  equívocos  terem s idos  apontados  pela  
equipe da correição e com autorização do Dr. Leandro pela brevidade que o ato querer de 
acordo com o Código de Normas  desta  Corregedoria : “ Art. 45 - Nas escrituras de 




