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APRESENTAÇÃO

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará apresenta aos magistrados e
servidores do primeiro grau, bem como a toda comunidade jurídica, o Manual da Correição e
Inspeção Extrajudicial. O trabalho teve por desiderato a normatização de procedimentos para o
aperfeiçoamento da função correicional extrajudicial, pautada nos princípios da impessoalidade,
publicidade e eficiência.
Com base nessas premissas e pautado nos artigos 1013 a 1026 do Código de
Normas do Serviço Notarial e Registral do Estado do Ceará – CNNR, Provimento nº 13/2014,
da Corregedoria-Geral da Justiça apresenta-se a primeira versão do Manual da Correição e
Inspeção Extrajudicial, complementando as orientações regulamentadas no Provimento nº
13/2015-CGJ/CE acerca dos procedimentos, ferramentas e papéis de trabalho necessários na
realização da inspeção extrajudicial ordinária anual dos Juízes Corregedores Permanentes das
comarcas.
O material reúne informações úteis para o conhecimento da atividade extrajudicial,
roteiro sucinto e detalhado das etapas do trabalho de inspeção e correição. Conferindo em
seu texto, além de orientações e métodos de organização dos trabalhos, referência à legislação
correlata, sugestão de papeis de trabalho e modelos de expedientes necessários à preparação e
execução da atividade.
Assim, a Corregedoria-Geral da Justiça busca orientar a atuação do magistrado na
função institucional de fiscalização da atividade extrajudicial no aperfeiçoamento, padronização
e mais eficiência do serviço extrajudicial delegado disponível ao cidadão. Reafirma-se, por
fim, ser Órgão Regulador que prioriza o apoio e a orientação aos magistrados, servidores e
delegatários.

Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará

Correição e Inspeção Extrajudicial Ordinária Anual
1. Definição
A correição permanente ordinária compreende a inspeção realizada anualmente pelo
Juiz Corregedor Permanente em todas as unidades extrajudiciais que lhe sejam subordinadas.

2. Base legal
Constituição Federal/88, Art. 236
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Lei Federal nº 8.935/94 (que regulamenta o Art. 236, da CF/88) Arts.
37 e 38
Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos Arts.
6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal,
sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância
de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.
Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a existência
de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao
oferecimento da denúncia.
Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam
prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade
competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados,
também, critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

Manual da Correição e Inspeção Extrajudicial
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Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará – Lei
12.342/94, Art. 102
Art. 102. A correição permanente, a cargo dos Juízes de primeiro grau, consiste no
exame diário dos processos, através de despachos, decisões interlocutórias e sentenças, bem como
no exame dos livros obrigatórios das secretarias das varas, das escrivanias, notariados e oficialatos
de registros, podendo o juiz, na inspeção de autos, livros e demais papéis, tomar conhecimento de
reclamações ou denúncias apresentadas por escrito ou verbalmente, reduzindo estas a termo, dando
o encaminhamento regular e, se for o caso, resolvendo-as.
§ 1°. Aos Juízes de Primeiro Grau, como Corregedores permanentes, compete também a
atividade fiscalizadora da secretaria de sua vara, dos anexos das escrivanias dos ofícios extrajudiciais
do interior do Estado, polícia judiciária e presídios, podendo, no desempenho do seu mister, aplicar
sanções disciplinares, com recurso para o Conselho da Magistratura, nos termos deste Código.
(….)
§ 3°. Estão sujeitos à correição permanente:
a) os processos pendentes;
b) os livros que a secretaria da vara ou serventia extrajudicial são obrigadas a possuir.
§ 4°. Durante a correição o Juiz fiscalizará e verificará:
I – Em geral:
a) se os autos, livros e papéis findos ou em andamento estão devidamente abertos,
numerados, escriturados, encerrados, encadernados, guardados e conservados;
(…)
III – Taxa Judiciária: Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário
(FERMOJU)…
a) se a cobrança da taxa judiciária, (…) dos valores para o Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Judiciário (FERMOJU) e das custas processuais são feitas
nos percentuais fixados em lei e se estão sendo recolhidas de acordo com o Regimento respectivo.

Provimento nº 01/97, da Presidência do eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, Art. 2º
Art. 2. Os Juízes das Varas de Registros Públicos, na Capital, e os Juízes das comarcas
do interior do Estado, devem, ainda, igualmente proceder quanto ao pagamento e ao recolhimento
dos valores devidos ao FERMOJU relativamente à prática dos atos notarias e de registro, calculados
sobre os respectivos emolumentos.

Código de Normas do Serviço Notarial e Registral do Estado do Ceará
(CNNR/CGJ-CE)
Provimento nº 08/2014, da Corregedoria-Geral da Justiça, Arts. 1013 a 1026, disponível
para consulta: http://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2010/12/Codigo-de-Normas2.pdf
12
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Provimento nº 13/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça
Disponível para consulta: http://corregedoria.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2016/01/
ADENDO.pdf

3. Objetivo
Conferir e promover a regularidade dos procedimentos da atividade extrajudicial
delegada visando o aperfeiçoamento, padronização, maior segurança e mais eficiência.

4. Período
A inspeção extrajudicial ordinária anual ocorrerá entre os meses de fevereiro e outubro.

5. Instauração
Juiz Corregedor Permanente expedirá e publicará Portaria no Diário da Justiça
eletrônico, estabelecendo dia e hora para a realização da inspeção nas serventias extrajudiciais da
comarca, comunicando ao Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral do Estado do Ceará.
Poderá o magistrado designar comissão formada por até três servidores do quadro principal, sob
sua coordenação para auxiliar nos trabalhos.

6. Da atividade prévia
Determinada a inspeção/correição pelo Juiz Corregedor Permanente, será providenciado
o preparo dos relatórios de monitoramento, considerando os seguintes dados:
• Certidões de feitos cível, criminal e administrativos expedidas pelas secretarias de varas
da comarca conferindo procedimentos que respondem os delegatários responsáveis
e prepostos substitutos;
• Dados do Relatório da última inspeção realizada e as medidas decorrentes;
• Encaminhamento de checklist 1 (desenvolvido e disponibilizado pela Auditoria da
CGJ) para as serventias com a relação dos documentos que serão apresentados no
dia da inspeção para conferência;
• Relatório da situação de adimplência das serventias solicitado da Divisão de Arrecadação,
unidade da Secretaria de Finanças do TJCE;
• Relatório “Estoque de Selos” solicitado da Divisão de Arrecadação ou extraído do
sistema de controle de atos, “Sisguia Extrajudicial Online”;
• Seleção da amostra do período que serão analisados nos livros;
Manual da Correição e Inspeção Extrajudicial
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• Relatório “Resumo de Atos Praticados”, do período da amostra selecionada, solicitado
da Divisão de Arrecadação ou extraído do sistema de controle de atos, “Sisguia
Extrajudicial Online”;
• Preparação dos papéis de trabalho que serão utilizados na conferência dos livros e
documentos da serventia checklist 2 (desenvolvido e disponibilizado pela Auditoria
da CGJ).

7. Roteiro direcionado do trabalho de campo da inspeção
1 – Apresentação nas serventias dos agentes designados para auxiliar nos trabalhos;
2 – Conhecer as instalações, equipamentos e acervo da unidade, para avaliar se adequados
e suficientes;
3 – Conferência dos documentos requisitados relacionados no checklist , subsidiarão o dos
anexos I, II e III , do Provimento nº 13/2015-CGJ-CE;
4 – Preencher as fichas de atualização cadastral e funcional, anexos I e II, do Provimento
nº 13/2015-CGJ-CE;
5 – Aplicar o questionário do anexo III, solicitando comprovação e conferindo os dados
respondidos pelos responsáveis, orientando sempre que constatada não conformidade;
6 – Solicitar todos os selos de autenticidade distribuídos pelo TJCE para a serventia e ainda
não utilizados, para conferência com os dados do relatório “Estoque de Selos” extraído do
sistema de controle de atos “Sisguia Extrajudicial Online”. O estoque de selos físicos da
serventia deve corresponder aos dados do aludido relatório. Se houver discrepância deve ser
corrigida pelo responsável durante a inspeção com o devido lançamento da movimentação
de atos da serventia no sistema de controle de atos;
7 – Solicitar os livros e documentos do período da amostra selecionada para a inspeção;
7.1 – Analisar a regularidade e a conformidade dos atos praticados lançados nos livros
inspecionados, direcionando-se conforme as conferências propostas nos papéis de trabalho
“checklist ”;
7.2 – Verificar a regularidade do recolhimento das verbas do FERMOJU, considerando o
confronto da quantidade de atos identificada registrada nos livros inspecionados com os
dados do relatório “Resumo de Atos Praticados”, extraído do referido sistema de controle
de atos do TJCE, no período da amostra selecionada;
8 – Emissão de Relatório preliminar para o(a) delegatário(a) contendo os problemas
identificados, as orientações para correção e os prazos, conforme modelo do anexo IV, do
Provimento nº 13/2015-CGJ-CE;
9 - Entrega do Relatório preliminar ao delegatário e orientações finais;
10 – Expedição do Termo ou Ata de fechamento dos trabalhos de campo que será lançado
no Livro de Inspeção e de Correição da serventia.
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8. Detalhamento dos procedimentos da inspeção
Na data e no horário, determinados pelo(a) Juiz(a) Corregedor(a) para a correição/
inspeção, a equipe designada deverá comparecer ao Ofício, ocasião em que o juiz responsável
apresentará ao(a) tabelião(ã) os servidores que auxiliarão os trabalhos. Deverá, ainda, conhecer as
instalações, estrutura, equipamentos e acervo da serventia; bem como, solicitar a documentação
que será analisada e esclarecer o(a) oficial(a) sobre qualquer dúvida que surgir.
Na inspeção serão avaliados dois blocos de conformidades. O primeiro comporta os
aspectos gerais e o atendimento das obrigações acessórias legais, em todas as serventias da comarca;
o segundo trata dos procedimentos da atividade cartorária propriamente dita, observando os
aspectos específicos de cada modalidade de atos praticados pela serventia.

8.1 Dos aspectos gerais avaliados
Conforme mencionado, após a apresentação da equipe pelo juiz designado, sob a
orientação deste a equipe verificará cada aspecto do funcionamento cartorário.

8.1.1 Parte I – Da regularidade cadastral da serventia e dos prepostos
Tratam-se da verificação e conferência dos itens 1 a 17, do anexo III, do Provimento
nº 13/2015-CGJ-CE, dentre outros que o(a) Corregedor(a) Permanente entender pertinente, na
avaliação da situação cadastral, fiscal e trabalhista da serventia, dos responsáveis e prepostos.
Salientando os seguintes pontos:
• verificar se os vínculos trabalhistas dos funcionários estão formalizados;
• verificar se o(a) titular recolhe regularmente a contribuição estes encargos: INSS,
IRRF e FGTS incidentes sobre folha;
• verificar se o(a) titular recolhe regularmente sua contribuição previdenciária;
• verificar se o(a) titular recolhe regularmente sua antecipação do Imposto de Renda
– Carnê Leão;
• verificar a regularidade fiscal pela apresentação das certidões negativas de tributos
federais, estaduais, municipais; a certidão da regularidade do FGTS e a certidão
trabalhista, emitidas pelo CNPJ da serventia e CPF do(a) responsável.

8.1.2 Parte II – Das instalações, segurança, estrutura e qualidade do
atendimento
São verificados e conferidos os itens 18 a 40, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente, na avaliação das condições das instalações
físicas do prédio, do mobiliário, dos equipamentos e da qualidade do atendimento. Ressaltando
os pontos que se seguem:
Manual da Correição e Inspeção Extrajudicial
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• o espaço físico da serventia, observando-se a localização; a facilidade de acesso; a
existência de banheiros para o público e funcionários; os avisos afixados na parte
externa quanto ao horário de funcionamento, quadro com nomes do responsável e
dos prepostos; o tempo máximo de trinta (30) minutos para início do atendimento
nas serventias de médio e grande porte;
• se o atendimento é realizado com urbanidade e eficiência; se há atendimento preferencial;
e se o horário previsto é observado; a presença do titular e dos prepostos na condução
da atividade;
• se as condições das instalações, dos equipamentos e do mobiliário proporcionam boa
qualidade para o atendimento das partes e para a boa execução da atividade;
• se a condição do arquivamento do acervo é adequada, em sala com armários que proteja
da poeira, umidade e pragas, se estão acomodados em ambiente limpo e organizado,
que favoreça a conservação, manutenção e a segurança dos livros e documentos;
• a afixação correta da tabela anual de emolumentos e de custas; a ocorrência de eventual
cobrança indevida.

8.1.3 Parte III – Das obrigações acessórias estabelecidas nas normas
reguladoras
Serão verificados e conferidos os itens 41 a 52, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente, para avaliar estão sendo atendidas determinações
estabelecidas nas normas de fiscalização e controle expedidas pela Corregedoria Nacional de
Justiça (CNJ), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e pela Corregedoria-Geral da
Justiça (CGJ/CE). Ressaltando os pontos que se seguem.
• se vem mantendo atualizados os dados no Portal Justiça Aberta, acerca da arrecadação
bruta e quantidade dos atos praticados no semestre, nos prazos legais; endereço
atualizado, indicação do(a) substituto(a) e a quantidade de funcionários da serventia;
• o cadastro e o acesso diário na leitura dos comunicados postos no sistema de
comunicação e de cadastro dos cartórios do TJCE/CGJ, “Portal Extrajudicial – PEX”;
• o cadastro e acesso ao sistema Malote Digital;
• a criação e manutenção de cópias de segurança digital, que poderá ser em microfilme,
ou arquivos em mídia digital formado por imagens extraídas por meio de scanner,
ou fotografia, ou arquivo de dados, assinado eletronicamente com certificado digital,
que em sua fase inicial deverá abranger os livros obrigatórios previstos em lei a partir
de 1980;
• a correta escrituração do Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa
com as especificidades previstas no Anexo II, do Provimento nº 8/2014-CGJ/CE
(CNNR/CGJ/CE), a partir do mês de agosto de 2013. E da apresentação ao Juiz(a)
Corregedor(a) Permanente para vistoria, conforme Provimentos nº 34 e 42, ambos
do CNJ e Art. 1027 do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE;
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• a escrituração do Livro de Registro de Inspeção e Correição nos termos do Art. 29
da CNNR-CGJ/CE;
• verificar a observância ao disposto na IN 473, expedida pela Receita Federal do
Brasil, no ano de 2004, quanto ao envio das informações sobre operações imobiliárias
anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas sempre até o último dia
útil do mês subsequente ao da lavratura do ato; o não cumprimento acarretará multa,
nos termos do Art. 6º da IN 473.

8.2 Dos aspectos específicos avaliados
De acordo com cada especialidade, verificar, da análise dos livros escriturados e
documentos da serventia, o atendimento dos aspectos próprios de cada atividade e as conformidades
e segurança jurídica dos atos registrados e expedidos.

8.2.1 Parte IV – Dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais
(Art. 46 a 232, do CNNR/CGJ-CE)
Serão verificados e conferidos os itens 53 a 67, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente, para avaliar vem atendendo as previsões legais
estabelecidas para os registros das pessoas naturais, na Lei de Registros Públicos (LRP) nº 6.015/73,
nas normas do CNJ e da CGJ/CE, com destaque para os seguintes pontos:
• inicialmente, solicitar os livros obrigatórios, nos moldes do Art. 33 da LRP e do Art.
59 do Provimento nº 08/2014-CG/CE (CNNR/CGJ/CE). Observando, ainda, os
requisitos exigidos nos provimentos editados pelo Conselho Nacional de Justiça –
CNJ, em especial o disposto na Resolução 155, de 16 de julho de 2012;
Os livros, embora objeto de análise por amostragem, serão estudados minuciosamente,
com observação dos prazos estipulados na legislação vigente e com a máxima atenção a quaisquer
irregularidades, rasuras ou omissões. São os seguintes livros obrigatórios:
LIVRO A – Nascimento;
LIVRO B – Casamento;
LIVRO B AUXILIAR – Casamento religioso com efeito civil;
LIVRO C – Óbito;
LIVRO C AUXILIAR – Natimorto;
LIVRO D – Registro de Proclama;
LIVRO E – Inscrição e Transcrição de Sentença: (competência somente dos registradores
do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da comarca);
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• se a serventia está cadastrada e vem incluindo os registros civis das pessoas naturais
efetivados na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC;
bem como, se está sendo expedido o CPF do registrando por ocasião do registro de
nascimento, nos termos do Provimento nº 38/2014 do CNJ;
• se estão afixadas informações claras sobre a gratuidade para a lavratura dos assentos
de nascimento e óbito, bem como para emissão das primeiras certidões, nos termos
do Art. 30, § 3º-C da LRP;
• o cumprimento das comunicações para o INSS, TRE, IBGE, Receita Federal do Brasil,
Secretaria de Segurança Pública do Estado, Secretaria de Saúde do Município e Junta
Militar, nos termos do Art. 49 da LRP, Arts. 69 e 200 da CNNR/CE; Portaria Conjunta
MPS/INSS/PREVIC N° 64, de 19/02/2014; Art. 68 da Lei Federal 8.212/91; Art. 71,
§ 3º, do Código Eleitoral e Lei 13.114/2015, que alterou o Art. 80 da Lei 6.015/73;
• se existe definição do atendimento aos sábados, domingos e feriados em plantão para
registro de óbitos urgentes;
• se nos assentos de registros de nascimento existem espaços para que se façam as
futuras notas, averbações e retificações, nos termos do Art. 36 da LRP;
• se o funcionamento dos postos de registro de nascimento dentro das maternidades
ocorre em conformidade com os Provimentos nº 13 e 17 do CNJ e Arts. 103 a 124
da CNNR/CGJ-CE;
• se estão sendo averbados ou anotados: matrimônio, divórcio, óbito, emancipação,
interdição e ausência nos assentos civis, referentes aos registros feitos na serventia e
aos comunicados recebidos de outros cartórios de RCPN e do juízo competente, que
deverão ser feitas no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos Arts. 107 a 109 da LRP
e Arts. 113, 114, 116, 117, 118, 119, 156, 217, 218 e 219 todos da CNNR-CGJ/CE;
• se estão sendo feitas as comunicações dos registros de casamento, de óbitos e do
livro “E” levados a efeito na serventia, para os Cartórios dos registros primitivos de
nascimento ou casamento, para fins de anotação e averbação no respectivo registro
primitivo, nos termos do Art.107 da LRP;
• se, nos casos de registro de nascimento de menor com apenas a maternidade estabelecida,
o(a) registrador(a) indaga à mãe sobre a paternidade da criança. Bem como, se lavra
o Termo de Alegação de Paternidade, com o prenome, nome, profissão, identidade
e residência do suposto pai, fazendo referência ao nome da criança, em duas vias,
com as assinaturas da mãe e do(a) oficial(a); ou, em caso de recusa da declarante
em fornecer o nome do suposto pai, se lavra o Termo Negativo de Alegação de
Paternidade; como, se remete uma via dos Termos e documentos ao Juízo Corregedor
Permanente da comarca, e a outra arquiva na serventia, em livro de folhas soltas e em
ordem cronológica, na forma do Art.2º da Lei Federal nº 8.560, de 29 de dezembro
de 1992 e do Art. 89 do CNNR/CGJ-CE;
• se, no reconhecimento voluntário de paternidade, são observados os procedimentos
e a gratuidade previstos nos Provimentos nº 16/2012 e 19/2012 do CNJ;
• nos casos de registro tardio de nascimento, se são observadas as disposições do
Provimento nº 28/2013 do CNJ;
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• se os editais de proclamas expedidos nos processos de habilitação de casamento
que tramita na serventia ou os recebidos de outros cartórios são afixados em local
ostensivo do Cartório, publicados na imprensa local (quando existente) e escriturados
no Livro “D”;
• observar se vem sendo anotado no registro dos livros de Casamento, de Edital de
Proclamas e de Inscrição e Transcrição de Sentença o valor dos emolumentos e das
custas do FERMOJU, quando houver incidência, e os números dos selos utilizados,
nos termos do Art.6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e Art.14, parágrafo único da LRP
e Art.30, inciso VII do CNNR;
• a presença nos registros de óbito da data de nascimento do falecido e do número de
sua inscrição eleitoral, quando existentes ou de conhecimento do declarante;
• se nos registros de óbito constam as anotações previstas no Art.80 da LRP.

8.2.2 Partes V e VI – Do Serviço de Distribuição e de Protesto de Títulos
e Documentos (Arts. 259 a 337 e 978, do CNNR/CGJ-CE)
Serão verificados e conferidos itens 68 a 76, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente, para avaliar se serviço de distribuição e de
protesto de títulos e documentos vem atendendo as previsões legais estabelecidas na Lei Estadual
nº 12.342/94 – CODOJECE, na Lei Federal nº 9.492/97 e em outras normas do CNJ, do TJCE e
da CGJ/CE, com destaque para os seguintes pontos:
• inicialmente, solicitar os livros obrigatórios que, apesar de serem analisados por
amostragem, serão estudados minuciosamente, com observação dos prazos estipulados
na legislação vigente e com a máxima atenção a quaisquer irregularidades, rasuras
ou omissões. São os seguintes os livros e pastas obrigatórias:
I – Livro de Distribuição de Títulos e Documentos para Protesto;
II – Livro de Protocolo;
III – Livro de Registro de Protesto;
IV – Livro de Índice;
V – Pasta de Arquivamento de Intimações;
VI – Pasta de Arquivamento de Editais;
VII – Pasta de Arquivamento de Documentos apresentados para averbação no registro
de protesto e ordem de cancelamento;
VIII – Pasta de Arquivamento de Mandados de Sustação de Protestos;
IX – Solicitação de Retirada de Documentos Apresentados;
X – Comprovantes de Entrega de Pagamentos aos Credores;
XI – Comprovantes de Devolução de Documentos Irregulares de Dívida.
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• as serventias podem se utilizar dos meios eletrônicos, mecânicos ou livros de folhas
soltas para a realização da escrituração, devendo ser verificado se a utilização do
Sistema de Escrituração Eletrônica dos Livros de Protocolo e de Registro de Protesto
opera de acordo com o Art. 32 e parágrafo da lei 9.492/97;
• observar se vem sendo anotado no registro dos livros de Apontamento e de Instrumento
de Protesto o valor dos emolumentos e das custas do FERMOJU e os números dos
selos utilizados;
• se a serventia está cadastrada na Central de Informações de Protesto – CERINFO/
CRA, estabelecida pelo Provimento nº 05/2015/CGJ-CE;
• o cumprimento do prazo regulamentar para protocolar os títulos distribuídos, bem
como a ordem cronológica de sua apresentação, Art. 5º da Lei 9.492, de 10 de setembro
de 1997;
• a regular intimação dos devedores nos protestos lavrados em conformidade com os
Arts. 14 e 15, e respectivos parágrafos da Lei 9.492/97;
• verificar, pelo confronto do relatório de títulos encaminhados para protesto pelo
Serviço de Distribuição com o protocolo dos respectivos títulos apontados na serventia,
a exatidão das informações contidas nos títulos apontados e o prazo do protocolo;
• verificar se o cartório distribuidor faz os cancelamentos e baixas no Livro de Distribuição
dos títulos levados a efeito nos cartórios de protestos, como o recolhimento das custas
do FERMOJU, nos termos do Art. 305, §3º e Art. 978, II da CNNR-CGJ/CE;
• verificar se o cartório de protesto repassa para o cartório distribuidor a relação dos
títulos protestados levados a efeito na serventia para fins da baixa e cancelamento
no livro de Distribuição, juntamente com o repasse das custas e emolumentos, nos
termos do Art. 978, § 1º, da CNNR-CGJ/CE;
• verificar o arquivamento dos documentos que instruem os atos praticados em pastas,
como Intimações, Editais, Documentos de averbação, Mandado judicial, Solicitação
de retirada e devolução de documentos, comprovação de pagamentos aos credores,
ordens de cancelamentos, conforme Art. 35 da Lei Federal 9.492/97.

8.2.3 Parte VII – Dos Serviços de Notas (Arts. 338 a 526 e 979 a 997,
do CNNR/CGJ-CE)
Serão verificados e conferidos os itens 77 a 86, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente para avaliar, em consideração as previsões legais,
a regularidade dserviço de notas, com destaque para os seguintes pontos:
• inicialmente, solicitar os livros obrigatórios que, apesar de serem analisados
por amostragem, serão estudados minuciosamente, com observação dos prazos
estipulados na legislação vigente com a máxima atenção a quaisquer irregularidades
e inconformidades. São os seguintes os livros e pastas obrigatórias:
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I – Contratos, hipotecas e quitações;
II – Transmissões diversas e compra e venda;
III – Procurações, para escrituras públicas de procuração e substabelecimento;
IV – Testamentos, para escrituras públicas de testamento, suas revogações e para o
registro das aprovações de testamento cerrado;
V – Livro de depósito de firma por autenticidade;
• verificar se os notários estão disponibilizando no Portal da CENSEC* (Central Notarial
de Serviços Eletrônicos Compartilhados) os atos praticados de Testamentos, de
Escrituras de Divórcio, Separação e Inventário, de Escrituras Diversas e Procurações
nas Centrais: RCTO, CESDI, CEP e CNSIP, estabelecidas pelos Provimentos nº 18,
31 e 40, todos do CNJ e alterado pelo Prov. nº 31/2013;
• se vem sendo anotado no registro do ato lavrado no livro o valor dos emolumentos
e das custas do FERMOJU e o número do selo utilizado no traslado, nos termos do
Art. 6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e Art. 14, § único da LRP e Art. 30, inciso VII
do CNNR;
• se há erro material que alterou a substância de ato, o que só poderá ser corrigido
mediante escritura de retificação;
• se há assinatura das partes em todos os atos notariais, conforme documento de
identidade;
• se foi arquivada, após conferência com os originais, cópia dos documentos que
instruíram a lavratura do ato;
.• se a parte não souber ou não puder assinar, verificar se foi tomada a impressão digital
e colhida a assinatura de pessoa idônea, devidamente qualificada, que assinará a seu
rogo;
• se as assinaturas estão com identificação e se foram apostas nas linhas subsequentes
àquelas em que se encerrou a lavratura do ato.

8.2.3.1 Reconhecimento de Firma (Arts. 495 a 504, do CNNR-CGJ/CE)
• possuem atribuição para a prática deste ato os notários e os oficiais de registro civil
das sedes e dos distritos das comarcas e seus prepostos designados;
• é a declaração, pelo tabelião, da autoria de dizeres manuscritos em documento
particular, lançados em sua presença, ou que o autor, sendo conhecido do Tabelião ou
por ele identificado, declare tê-lo escrito. Poderá ser por autenticidade (confirmado
pela assinatura aposta em documento na presença do tabelião) ou por semelhança
(quando o tabelião confronta documento previamente assinado com a assinatura que
consta no depósito de firmas da Serventia), Art. 495 da CNNR-CGJ/CE;
• verificar se é feita a anotação acerca do tipo da espécie, se por autenticidade ou por
semelhança, bem como, do nome do signatário por extenso e de modo legível, nos
termos do Art. 496 do CNNR-CGJ/CE;
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• verificar se é observado o reconhecimento autêntico de firma nas transferências de
veículos automotores e nos contratos ou documentos de natureza econômica de valor
apreciável, conforme Art. 496, § 5º e Art. 498 da CNNR-CGJ/CE;
• se é escriturado o livro de depósito de firma por autenticidade, nos termos do Art.
29, II do CNRR/CGJ-CE;
• se as fichas de autógrafos ou o livro de depósito de firma por autenticidade estão com
os elementos essenciais devidamente preenchidos, quais sejam: o nome do depositante,
endereço, profissão, nacionalidade, estado civil, filiação e data de nascimento; a
indicação do número da carteira de identidade; número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, quando for o caso; a data do depósito
da firma; a assinatura do depositante, aposta no mínimo duas vezes, Art. 503 da
CNNR-CGJ/CE.

8.2.3.2 Autenticação de Cópias (Arts. 487 a 488, do CNNR-CGJ/CE)
• possuem atribuição para a prática deste ato os notários e os oficiais de registro civil
das sedes e dos distritos das comarcas e seus prepostos designados;
• trata-se de ato em que se confere a uma cópia “xerox” a mesma validade da documentação
original, recebendo dessa forma a designação cópia autenticada. O Tabelião atesta que
a cópia autenticada é fiel, idêntica ao original, e por isso, tem a mesma validade que ele.

8.2.3.3 Procurações e Substabelecimentos (Arts. 467 a 470, do CNNRCGJ/CE)
• possuem atribuição para a prática deste ato os notários e os oficiais de registro civil
das sedes e dos distritos das comarcas e seus prepostos designados;
• instrumento do mandado lavrado em tabelionato de notas que consubstancia uma
autorização representativa, isto é, uma declaração de vontade do mandante. Por meio
desse documento, alguém concede poderes de representação a outrem para, em seu
nome, praticar atos ou administrar interesses;
• verificar se a cobrança de emolumentos e custas do FERMOJU é feita pelo número
de outorgante;
• se são encaminhadas à Junta Comercial as procurações que outorgam poderes de
Pessoas Jurídicas, nos termos do Provimento nº 42 do CNJ;
• verificar se são observados os demais requisitos previstos em lei.

8.2.3.4 Escritura Pública (Arts. 378 a 464, do CNNR-CGJ/CE)
• somente os notários possuem atribuição para a prática deste ato e seus prepostos
designados;
• trata-se de instrumento público, de contrato ou declaração, celebrado entre uma ou
mais pessoas e lavrado por um tabelião ou pessoa por ele designada;
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• tratando-se de aquisição ou constituição de direito real sobre bem imóvel e em relação
ao objeto do contrato, verificar nos dossiês de Escritura, se foram exigidos ou estão
presentes e ou se foram arquivados os documentos e certidões, nos termos da Lei
Federal nº 7.433/85, Decreto Federal nº 93.240/86 e Art. 383 da CNNR-CGJ/CE.
Bem como, se ocorreu a consulta à Central de Indisponibilidade de Bens, conforme
Provimento nº 39 do CNJ;
• se é observada a Recomendação nº 3/2012 do CNJ, ou seja, se as partes envolvidas são
cientificadas da possibilidade de obtenção prévia da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, nos termos do Art. 642-A da CLT, nos casos de alienação, ou oneração
a qualquer título de bem imóvel, ou ainda, partilha de bens em razão de separação,
divórcio ou dissolução de união estável;
• é desnecessário o registro de escritura pública decorrente da Lei n° 11.441/2007 no
Livro “E” de Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais;
• tratando-se de escritura de compra e venda em que o adquirente de imóvel rural for
pessoa jurídica estrangeira ou a ela equiparada, deverá constar, obrigatoriamente, da
escritura: a aprovação pelo ministério da Agricultura, os documentos comprobatórios
de sua constituição e de licença para seu funcionamento no Brasil e a autorização do
Presidente da República, nos casos previstos no § 3º, do Art. 5º, do Decreto 74.965,
de 26/11/74;
• se os atos são iniciados e concluídos no prazo limite de trinta (30) dias;
• verificar se são observados os demais requisitos previstos em lei.

8.2.3.5 Testamento (Arts. 471 a 478, do CNNR-CGJ/CE)
• os notários possuem atribuição exclusiva para a prática deste ato;
• é de disposição da última vontade do testador para produzir efeitos após sua morte. O
testamento público é elaborado pelo próprio Tabelião, segundo a vontade do testador.
É ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo pelo testador. Quanto ao
testamento cerrado, somente o próprio testador conhece o conteúdo do documento,
que é aprovado na presença de duas testemunhas. Após a aprovação, cabe ao tabelião
cerrar e cozer o instrumento;
• verificar se os testamentos são lavrados somente pelo Tabelião, nos termos do Art.20,
§ 4º, da Lei Federal nº 8.935/94, que veda a designação de preposto;
• verificar se são observados os demais requisitos previstos em lei.

8.2.3.6 Ata Notarial (Arts. 465 a 466-D, do CNNR-CGJ/CE)
• somente os notários possuem atribuição para a prática deste ato e seus prepostos
designados;
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• instrumento público redigido por notário com base na narrativa de fatos verificados
pelo Tabelião ou pessoas por ele designadas, por solicitação de uma pessoa física
ou jurídica, dotada de capacidade civil. Destina-se a servir de meio de prova para o
eventual uso em processos. Devem ser escrituradas em livro próprio do tabelionato;
• verificar se são observados demais os requisitos previstos em lei.

8.2.4 Partes VIII e IX – Dos Ofícios de Títulos e Documentos e das
Pessoas Jurídicas
Serão verificados e conferidos os itens 87 a 92, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente, para avaliar estão sendo atendidas as previsões
legais estabelecidas para os registros civil das pessoas jurídicas e de títulos e documentos.

8.2.4.1 – Do Registro de Títulos e Documentos (Arts. 527 a 591, do
CNNR/CGJ-CE)
• inicialmente, solicitar os livros obrigatórios, nos moldes do Art.132 da Lei 6.015/73
e do Art.555 do CNNR, que, apesar de serem analisados por amostragem, serão
estudados minuciosamente, com observação dos prazos estipulados na legislação
vigente com a máxima atenção a quaisquer irregularidades ou inconformidades. São
os seguintes os livros obrigatórios:
LIVRO A - Protocolo: ingresso de títulos e documentos, por ordem de prioridade;
LIVRO B - trasladação integral de títulos e documentos, conservação e validade
contra terceiros;
LIVRO C - inscrição, por extração, de títulos e documentos, para surtirem efeitos
em relação a terceiros e em relação a autenticações de data;
LIVRO D - indicador pessoal, substituível pelo sistema de fichas.
• observar se vem sendo anotado no registro do ato lavrado no livro o valor dos
emolumentos e das custas do FERMOJU e o número do selo utilizado, nos termos
do Art.6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e Art.14, § único da Lei n.º 6.015/73 e Art.30,
inciso VII do CNNR;
• se o livro possui colunas específicas para as anotações dispostas nos Arts. 135 a 138
da LRP;
• encerramento diário dos lançamentos do livro de protocolo;
• envio correto da Declaração sobre Operação Imobiliária – DOI – Receita Federal/
Receita Distrital – sobre documentos registrados que caracterizam aquisição de imóvel
(contrato particular de compra e venda);
• observância às demais formalidades previstas nos Art.132 e seguintes da LRP.
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8.2.4.2 – Do Registro Civil da Pessoal Jurídica (Arts. 233 a 258, do
CNNR/CGJCE)
• no Registro Civil de Pessoas Jurídicas são registrados no Livro “A” os atos constitutivos
ou os estatutos das associações, das organizações religiosas, morais, partidos políticos,
científicas ou literárias, dos sindicatos, das fundações, das cooperativas. E no Livro “B”
as matrículas de jornais e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, empresas
de radiodifusão responsáveis por serviços de notícias, reportagens, comentários,
debates e entrevistas, e empresas responsáveis por agenciamento de notícias (Art.
235 do CNNR);
• o livro “A” deve conter até 300 folhas e o livro “B” até 150 folhas e ambos poderão ser
em folhas soltas; quando encerrados devem ser encadernados. Faculta-se a utilização
de meios eletrônicos, mecânicos, microfilmagem. O livro de Protocolo pode ser o
mesmo do serviço de Registro de Títulos e Documentos.
• inicialmente, solicitar os livros obrigatórios, nos moldes do Art. 249 da CNNR, que,
apesar de serem analisados por amostragem, serão estudados minuciosamente, com
observação dos prazos estipulados na legislação vigente com a máxima atenção a
quaisquer irregularidades ou inconformidades, ressaltando os seguintes pontos:
• não poderão ser registrados atos constitutivos de pessoas jurídicas cujo objetivo
contrarie as disposições do Art. 115 da Lei 6.015/73, salvo autorização judicial em
processo de dúvida. Dessa forma, não poderão ser registrados os atos constitutivos de
pessoas jurídicas quando seu objeto indique destino ou atividades ilícitos, nocivos ou
perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública
e social, à moral e aos bons costumes;
• se os registro e averbações das fundações, exceto de previdência privada, são feitos
após a aprovação do Ministério Publico, nos termos do Art. 243 da CNNR/CGJ-CE;
• se são observadas as vedações e restrições de escrituração previstas no Art. 236 a 239
da CNNR/CGJ-CE;
• observar se vem sendo anotado no registro do ato lavrado no livro o valor dos
emolumentos e das custas do FERMOJU e o número do selo utilizado, nos termos
do Art.6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e Art.14, § único da Lei n.º 6.015/73 e Art.30,
inciso VII do CNNR.

8.2.5 Parte X – Dos Registros de Imóveis (Arts. 592 a 977, do CNNR/
CGJ-CE)
Serão verificados e conferidos os itens 92 a 101, do anexo III do Provimento nº
13/2015-CGJ/CE, dentre outros que o(a) Corregedor(a) Permanente entender pertinente, para
avaliar os estão observando os procedimentos legais estabelecidos, destacando os seguintes pontos:
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• o Registro de Imóveis destina-se ao registro declaratório e averbação dos títulos ou
atos ou fatos intervivos ou mortis causa, constitutivos, translativos ou extintivos de
direitos reais, a fim de assegurar-lhes validade, eficácia erga omnese disponibilidade.
• a matrícula é como um retrato do imóvel nos livros do Cartório. É o ato que individualiza
o imóvel, identificando-o por meio de sua correta localização e descrição. Nela serão
feitos os atos de registro e averbação;
• o registro é o ato que declara quem é o verdadeiro proprietário do imóvel ou se a
propriedade deste bem está sendo transmitida de uma pessoa para outra. Toda vez
que se leva uma escritura de compra e venda ou hipoteca de um imóvel ao Cartório,
por exemplo, ela é registrada na matrícula, ou seja, os dados referentes ao negócio
que se efetivou são anotados na matrícula do imóvel ao qual diz respeito;
• a averbação é o ato que anota todas as alterações ou acréscimos referentes ao imóvel ou
às pessoas que constam do registro ou da matrícula do imóvel. São atos de averbação,
por exemplo, o habite-se, as mudanças de nome, as modificações de estado civil
decorrentes de casamento ou divórcio e outros atos;
• inicialmente, solicitar os livros obrigatórios, nos moldes do Art.173 da LRP e dos
Arts. 655 e 691, da CNNR, que, apesar de serem analisados por amostragem, serão
estudados minuciosamente, com observação dos prazos estipulados na legislação
vigente com a máxima atenção a quaisquer irregularidades ou inconformidades. São
os seguintes os livros obrigatórios:
I – Livro nº 1: Protocolo;
II – Livro nº 2: Registro Geral, que poderá ser substituído por ficha;
III – Livro nº 3: Registro Auxiliar, que poderá ser substituído por ficha;
IV – Livro nº 4: Indicador Real, que poderá ser substituído por ficha e ou eletrônico;
V – Livro nº 5: Indicador Pessoal, que poderá ser substituído por ficha e ou eletrônico;
VI – Livro Especial das Aquisições de Imóveis Rurais por Pessoas Estrangeiras.

8.2.5.1 Livro 1 - Protocolo
• este livro se destina ao apontamento de todos os títulos apresentados diariamente,
ressalvados os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos
emolumentos.
• na análise do Livro 1 será verificada a observância dos ditames dos Arts. 174, 175 e
184 da LRP, combinados com os Arts. 662 a 666 do CNNR, destacando-se:
• se vem sendo observada a estrita obediência à ordem de apresentação, que determinará
a prioridade dos títulos e, em consequência, a preferência nos direitos reais;
• se possui o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma
espécie; a data da apresentação; o nome do apresentante; a natureza formal do título
e a menção resumida dos atos que se formalizaram a partir do protocolo (Art.175
da LRP e 662 da CNNR);
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• se o livro de protocolo é encerrado diariamente, Art.184 da LRP;
• se, ocorrendo suscitação de dúvida, o registrador encaminha as dúvidas levantadas ao
Juízo da Vara de Registros Públicos da comarca (Art.198 da Lei 6.015/73), fazendo a
anotação à margem da prenotação, para manutenção da prioridade do título.

8.2.5.2 Livro 2 - Registro Geral e Livro 3 - Registro Auxiliar
• o Livro 2 destina-se às matrículas dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos
relacionados no Art.167 da Lei nº 6.015/73 e não atribuídos ao Livro 3. Já o Livro
3 se destina ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao Registro de Imóveis por
disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado;
• na análise dos Livros 2 e 3, será verificada a observância das previsões dos Arts. 176,
177 e 178 da LRP, combinados com os Arts. 667 a 684 da CNNR, destacando-se:
• se as fichas estão preenchidas com similitude de dados com o meio eletrônico;
• observar, nas matrículas bloqueadas (Art.247 da LRP), das quais conste indisponibilidade,
se houve ato posterior registrado; bem como, se a indisponibilidade consta da matrícula;
• verificar-se-á se vem sendo aplicada a redução de 50% dos emolumentos em caso de
aquisição do primeiro imóvel financiado pelo SFH, mediante declaração neste sentido
do interessado (Art.290 da Lei 6.015/73);
• se as convenções de condomínio constam, exclusivamente, no Livro 3, nos termos
do Art.178, III, da LRP;
• se é observado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos pedidos de registro,
nos moldes do Art.188 da Lei 6.015/73;
• se é observado o prazo de 5 (cinco) dias para a expedição de certidões, (Art.19 da LRP);
• se são encaminhadas regularmente as Declarações sobre Operações Imobiliárias –
DOI à Receita Federal do Brasil.

8.2.5.3 Livro 4 - Indicador Real
• este livro se destina ao ório de todos os imóveis que figuram nos demais livros.
• na análise do Livro 4, será verificada a observância dos ditames dos Art.179 da LRP,
combinado com os Arts. 685 e 686 da CNNR, destacando-se:
• se a escrituração está atualizada;
• se nas anotações faz referência aos números de ordem dos outros livros e as devidas
anotações.

8.2.5.4 Livro 5 - Indicador Pessoal
• este livro se destina as referências dos nomes de todas as pessoas individual ou
coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, que figurarem nos
demais livros.
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• na análise do Livro 5 será verificada a observância dos ditames do Art.180 da LRP,
combinado com os Arts. 687 e 690 da CNNR, destacando-se:
• se nas anotações faz referência aos respectivos números de ordem dos outros livros
e as respectivas anotações;
• se a escrituração está atualizada e se é dividido alfabeticamente.

8.2.5.5 Livro de Registro de Aquisição de Imóveis por Estrangeiro
• este livro serve para o cadastro especial das aquisições de terras rurais por pessoas
estrangeiras, físicas e jurídicas, ou por empresas brasileiras a estas equiparadas na
forma do artigo 10 da Lei nº 5.709/71.
• na análise deste livro será verificada a observância dos ditames do Art.691 da CNNR,
destacando-se:
• se faz menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respectivos
atos de constituição, se pessoa jurídica;
• se consta memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e
confrontações;
• se houve a autorização do órgão competente, quando for o caso;
• se ocorreu a escrituração correspondente no Livro 2 (Registro Geral);
• se a escrituração está atualizada;
• se é observado o disposto no Art.16 do Dec. 74.965, de 26 de novembro de 1974, que
determina o envio trimestral de comunicações ao INCRA e à Corregedoria-Geral
das aquisições realizadas no período, ainda que na forma de declaração negativa.

8.2.5.6 Incorporações Imobiliárias
• considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover
e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações compostas de
unidades autônomas;
• caracteriza o início da incorporação, a venda, promessa de venda, cessão ou promessa
de cessão de quota ideal de terreno vinculada a projeto de construção, ou o contrato
de construção assinado pelo incorporador, ou por adquirente;
• na análise destes registros será verificada a observância das previsões dos Arts. 32, 44
e 66, da Lei 4.591/64, combinados com os Arts. 911 a 940 da CNNR, destacando-se:
• se os requerimentos estão devidamente autuados em folhas numeradas e rubricadas,
na ordem estabelecida no Art. 32 da Lei 4.591;
• se estão presentes os documentos previstos nos Arts. 32 e 44 da Lei 4.591/64;
• se estão presentes as certidões exigidas no Art. 32, b, da Lei 4.591/64.
• as disposições da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, não se aplicam às
incorporações iniciadas antes de 10 de março de 1965;
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8.2.5.7 Loteamento
• considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,
modificação ou ampliação das vias existentes. Assim, no loteamento há necessidade de
abertura de novas vias públicas de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,
modificação ou ampliação dos já existentes. No loteamento o empreendedor deverá
arquivar perante o Registro de Imóveis todos os documentos referidos no artigo 18
da Lei 6.766/79, para formalização do registro especial, ali previsto.
• na análise destes registros será verificada a observância das previsões dos Arts. 18 e
seguintes da Lei 6.766/79, c/c arts. 880 a 910 da CNNR/CGJ-CE;

8.2.6 Parte XI – Ocorrências nos Registros e Formação dos Livros
(LRP e o CNNR/CGJ-CE)
Serão verificados e conferidos os itens 102 a 139, do anexo III, da CNNR/CGJCE, dentre outros que o(a) Corregedor(a) Permanente entender pertinente, para avaliar, por
amostragem, conformidade dos registros e formação dos livros, com a utilização do roteiro
proposto no checklist 2para facilitar a análise, com destaque para os seguintes pontos:
• se são escriturados todos os livros obrigatórios e, se, os mesmos estão devidamente
nominados e numerados sequencialmente; se, as folhas se encontram numeradas e
rubricadas, sem rasuras ou uso de corretivo; com os termos de abertura e, quando
encerrados, os termos de encerramento assinados;
• se os livros de folhas soltas estão sendo encadernados logo após o seu encerramento,
em capa dura e de qualidade que favoreça a conservação dos livros;
• se os atos lavrados estão assinados pelos envolvidos, bem como, se as partes e
testemunhas estão devidamente qualificadas;
• se os espaços no texto dos documentos ou nos versos das folhas, em branco, são
inutilização, salvo quando previamente destinados às averbações e anotações;
• se todos os livros possuem índices alfabéticos, que poderão ser eletrônicos;
• se os livros de protocolo de registro de títulos e documentos, de protocolo de registro
de pessoas jurídicas, de protocolo de registro de imóveis e os de apontamento de título
para protestos são encerrados diariamente, mesmo que nenhum título ou documento,
ou registro tenha sido apresentado;
• se são respeitados os valores da tabela de emolumentos vigente;
• se vem sendo anotado no registro do ato lavrado no livro o valor dos emolumentos
e das custas do FERMOJU e o número do selo utilizado no traslado, nos termos do
Art.6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e Art.14, § único da LRP e Art.30, inciso VII
do CNNR.
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8.3 Partes XII e XIII – Regularidade na guarda e uso do Selo de
Autenticidade e no Recolhimento das custas do FERMOJU
Serão verificados e conferidos os itens 140 a 144, do anexo III, dentre outros que o(a)
Corregedor(a) Permanente entender pertinente, acerca da guarda e utilização segura do selo de
autenticidade e da regularidade do repasse semanal das verbas do FERMOJU para o TJCE, com
destaque para os seguintes pontos:
• se a guarda e utilização dos selos na serventia é feita de forma segura, que minimize
os riscos de extravio, perda ou furto;
• se a quantidade de atos constatada registrada nos livros analisados, em dado período,
confere com os dados disponíveis no relatório “Resumo de Atos Praticados”, extraído
do sistema de controle de atos “Sisguia Extrajudicial”, conforme as informações
declaradas lançadas pelos responsáveis no aludido sistema.

8.4. Do Resultado da Inspeção
Finalizados os trabalhos de campo será lavrada ata ou termo de encerramento para
anotação no livro de inspeção e correição do cartório. O Juiz Corregedor Permanente encaminhará
à Corregedoria-Geral da Justiça Relatório Circunstanciado Preliminar, conforme modelo do anexo
IV, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE, discorrendo acerca das eventuais falhas, irregularidades
e omissões identificadas e das providências e das medidas determinadas para a correção. E
comunicará, ainda, sobre instauração de procedimento administrativo na apuração da conduta
funcional dos responsáveis ou prepostos; no prazo de 30 (trinta) dias do início da inspeção.
O Juiz Corregedor Permanente concluirá o resultado das inspeções e as possíveis
apurações disciplinares decorrentes no prazo de sessenta (60) dias do início da inspeção,
encaminhando Relatório Circunstanciado Conclusivo para a Corregedoria-Geral da Justiça,
conforme modelo do anexo V, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE, acompanhado dos demais
anexos, todos preenchidos e assinados; das certidões de regularização das serventias inspecionadas;
ou das decisões dos processos administrativos
A remessa dos documentos ocorrerá pelo sistema de processos administrativos do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, SAJ-ADM.

9. Das visitas em retorno às inspeções realizadas pela CorregedoriaGeral da Justiça
A inspeção ordinária anual realizada pelo Juiz Corregedor Permanente será substituída
por visita às unidades extrajudiciais, se tiver ocorrido correição ou inspeção em todas as serventias
extrajudiciais da respectiva comarca nos últimos doze (12) meses pela Corregedoria-Geral.
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9.1 Da visita para acompanhar e conferir a correção das irregularidades
apuradas
O Juiz Corregedor Permanente ao receber o resultado da inspeção realizada pela
Corregedoria-Geral da Justiça, dará ciência aos responsáveis, determinará providências pertinentes
e designará data para realização das visitas para acompanhar e conferir se os responsáveis das
serventias extrajudiciais atenderam as determinações da Corregedoria-Geral quanto às correções
das falhas ou irregularidades apontadas.

9.2 Do relatório circunstanciado conclusivo
Feitas as visitas e adotas as medidas que julgar necessárias ao pleno atendimento, o Juiz
Corregedor Permanente encaminhará ao Corregedor-Geral da Justiça, Relatório Circunstanciado,
conforme modelo do anexo V do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE, discorrendo as medidas
adotadas e as penas aplicadas nos casos de infração funcional deflagrada.

10. Da Atividade Correicional Extraordinária
Sempre que surgirem fatos ou situações que exigirem apuração detalhada das atividades
dos ofícios extrajudiciais, o corregedor permanente deflagrará visita, inspeção ou correição em
caráter extraordinário, para as averiguações necessárias.

11. Da Apuração da Conduta Funcional de Delegatário
O magistrado, quando constatar ou tiver notícia de fatos sobre o descumprimento
de dever ou de obrigação de fazer, de falta disciplinar, de má conduta, de prática irregular ou
criminosa cometida por responsável ou preposto de serventia extrajudicial, instaurará procedimento
administrativo para apuração necessária à aplicação de sanção disciplinar conforme o caso;
observadas as previsões dos arts 109 a 147 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça,
combinadas com os Art.30 a 38 da Lei Federal 8.935/94. Comunicando tudo ao Desembargador
Corregedor-Geral.

12. Orientações sobre Custas Extrajudiciais
A taxa de fiscalização judiciária incidente sobre o serviço extrajudicial corresponde
a 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos cobrados pelos atos praticados nas serventias
extrajudiciais.
As verbas das custas extrajudiciais são destinadas ao Fundo Especial de Reaparelhamento
e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará – FERMOJU, instituído pela Lei n° 11.891,
de 20 de dezembro de 1991, atualmente regido pela Lei nº 14.605, de 05/01/2010, publicada no
Diário Oficial de 13/01/2010.
O aludido Fundo constitui uma importante fonte de recursos próprios destinados
a suprir o Poder Judiciário em face às despesas previstas em lei como: elaboração e execução
de planos, programas e projetos para o desenvolvimento e a descentralização dos serviços
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judiciários previstos no § 3º do Art. 4º da Constituição Estadual; para implantação de moderna
tecnologia de controle da tramitação dos feitos judiciais, notadamente com uso de informática,
microfilmagem e reprografia, visando a obtenção de maior celeridade, eficiência e segurança
dos procedimentos judiciais; para ampliação de instalações, com aquisição de equipamentos
e mobiliário, e reformas de prédios; para ressuprimento de materiais permanentes específicos
e eventuais contratações de serviços de manutenção e reparos; implementação dos serviços de
informatização da Justiça de primeiro grau; produção, veiculação e divulgação de matérias oficiais
de interesse do Poder Judiciário; aquisição de livros e publicações técnicas necessárias à execução
dos serviços jurisdicionais; aporte de recursos financeiros para subsidiar os Cartórios de Registro
Civil na prestação gratuita dos serviços indicados na Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro
de 1997; bem como, de outras despesas classificadas como outras despesas correntes relativas
à manutenção e ao funcionamento das atividades meio e fim do Poder Judiciário. Fazendo-se,
portanto, fundamental o acompanhamento e fiscalização do repasse desses recursos para o TJCE.
Atualmente os valores correspondentes à taxa de fiscalização judiciária incidente
sobre o serviço extrajudicial é repassada ao TJCE mediante o lançamento do crédito tributário
por declaração do delegatário responsável diretamente no sistema de controle de atos “Sisguia
Extrajudicial Online”, quando disponibiliza a movimentação dos atos praticados em dado período.
Feitos os lançamentos no sistema, uma guia é gerada para recolhimento dos valores correspondentes
a 5% (cinco por cento) sobre a movimentação indicada pelo responsável do cartório à conta do
TJCE.
O objeto da fiscalização consiste na conferência da correta aplicação das previsões
estabelecidas na Tabela de Emolumentos vigente e da regularidade das informações lançadas
pelos responsáveis no sistema de controle, as quais servem de base de cálculo para as custas
repassadas ao TJCE, em consideração com a efetiva produtividade das serventias inspecionadas
constatadas nos livros do acervo.

13. Conclusão
O documento ora redigido, embora não tenha a pretensão de encerrar em si todos
os aspectos que serão avaliados nas correições e inspeções, dada a mobilidade normativa e a
necessidade de constante atualização e melhoria, facilitará a atuação dos magistrados e servidores
designados para o mister, pois norteará e pautará o agir do grupo.
Por outro lado, ao apontar a maioria das questões que serão analisadas, o Manual
tem o condão de demonstrar o tratamento isonômico e técnico que será dispensado a todos os
Ofícios Extrajudiciais.
Encerra-se este trabalho com as palavras do Dr. Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que,
citando Renato Alessi, salientou em seu artigo integrante do livro Corregedorias do Poder Judiciário:
Tudo, diga-se por fim, tendo em conta, sempre, a pessoa do delegado e a adequada prestação do
serviço, que permanece sendo público, delegado à sua execução, fiscalizado e controlado pelo
Judiciário como forma de se garantir a normalidade de especiais relações jurídicas estabelecidas
na comunidade, garantindo-lhes, em última análise, a segurança que, como é sabido, constitui
valor instrumental básico do sistema, de modo a se atingir seu fim último, de justiça e bem estar.
Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará
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14. Modelos
14.1 Portaria de instauração
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇACOMARCA DE ______________ – CE
DIRETORIA DO FÓRUM
PORTARIA Nº ___/____
O(a) Excelentíssimo(a) _____________, Juiz(a) de Direito, Titular da Vara
de_________________ da Comarca de_______________ e Diretor do Fórum da Comarca de
_________, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as previsões do Provimento nº 13/2015, da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado do Ceará, que disciplina a realização de inspeções extrajudiciais permanentes
pelos Juízes de primeiro grau;
CONSIDERANDO a necessidade de constante verificação da regularidade e organização
do serviço extrajudicial prestado nas serventias extrajudiciais desta Comarca;
RESOLVE:
Art. 1º REALIZAR inspeção extrajudicial nos Cartórios de xxxxxx (relacionar todas
as serventias), entre os dias ______________ e _________________ ;
Art. 2º DETERMINAR que no período da inspeção acima mencionado não haverá
suspensão do atendimento ao público;
Art. 3º CIENTIFICAR o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Presidência e
Corregedoria-Geral da Justiça, ambos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim
como as serventias extrajudiciais desta Comarca;
Art. 4º – DETERMINAR a publicação da presente Portaria no átrio do Fórum local e
no Diário da Justiça eletrônico, e o encaminhamento de cópia da mesma, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas após o início dos trabalhos, via Malote Digital, à Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Ceará.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Dado e passado nesta cidade e Comarca__do Estado do Ceará, aos __ de__ de _.
xxxxxxxxxxxxx
Juiz(a) de Direito
Diretor do Fórum xxxx
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14.2 Termos da inspeção
14.2.1 Termo de abertura da inspeção
COMARCA DE ______________ – CE
DIRETORIA DO FÓRUM

TERMO DE ABERTURA
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2015-CGJ/CE, e nos termos da Portaria nº_____, publicada
no DJe em ____/____/______ ABRO os trabalhos da inspeção extrajudicial do ano de _______,
em que serão verificados livros e documentos da serventia. Eu, ___________, o digitei e subscrevi.
________________, ___/_______/_______.

xxxxxxxxxxxxx
Juiz(a) de Direito

14.2.2 Termo de encerramento da inspeção
COMARCA DE ______________ – CE
DIRETORIA DO FÓRUM

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em cumprimento ao Provimento nº 13/2015-CGJ/CE, ENCERRO os trabalhos de campo
da inspeção extrajudicial do ano de _________; constando as constatações e determinações
no Relatório Preliminar entregue ao(a) responsável da serventia para adoção das medidas
no prazo estabelecido. Para constar, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado.
Eu,_______________________, o digitei e subscrevi.

________________, ___/_______/_______.
xxxxxxxxxxxxx
Juiz(a) de Direito
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14.3 Papeis de trabalho
14.3.1 Relação de documentos necessários (checklist 1)
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS PARA INSPEÇÃO

OBS

Cópia atualizada do Cartão o CNPJ do Cartório;
Cópia da Lei de Criação se conhecida;
Cópia do 1º Ato realizado no Cartório;
Cópia do Ato de Outorga de Delegação/ Portaria de designação como Interino ou
Interventor;
Cópia da Publicação de Ato de Outorga de Delegação/ Portaria de designação como
Interino ou Interventor;
Cópia do Termo de Compromisso do Titular ou Interino;
Cópia do Comprovante de endereço do Titular, Interino ou Interventor;
Cópia da Publicação de Portaria de designação dos Substitutos e outros prepostos;
Cópia do Provimento da Presidência de designação do Juiz de Paz (Titular e
Suplente), (PARA O RCPN).
Cópia da Folha de Pagamento do último mês encerrado;
Cópia da GPS- Guia de Recolhimento da Previdência Social do último recolhimento
efetuado, relativa à contribuição previdenciária dos funcionários.
Cópia da CRF- Guia de Recolhimento do FGTS do último recolhimento efetuado,
relativa ao recolhimento do FGTS dos funcionários;
Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo de envio do sistema da
SEFIP/GFIP da última GFIP enviou
Cópia do Comprovante de Pagamento da Previdência do(a) Titular (GPS)
Cópias das Certidões Negativas de débitos contra a Fazenda Pública do Município,
pelo CNPJ da Serventia e CPF do Titular/ Interino
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Certidões Negativas de débitos contra a Fazenda Pública Estadual, pelo CPF do
Delegatário e pelo CNPJ da Serventia
Certidões Negativas de débitos da Receita Federal do Brasil, pelo CPF do Delegatário
e pelo CEI e CNPJ da Serventia
Certidão Trabalhista pelo CPF do Delegatário e pelo CEI ou CNPJ da Serventia
Relatório da situação atual do Portal Justiça Aberta do CNJ
Comprovante da entrega da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI (Cartórios
da Sede);
Comprovante do atendimento do CENSEC
Comprovante do cadastro do quadro funcional no Portal Extrajudicial (PEX)
Comprovante do envio trimestral das informações relacionadas aos nascimentos,
casamentos e óbitos para o IBGE (PARA O RCPN);
Comprovante dos comunicados dos óbitos ocorridos ao INSS, Secretaria
de Saúde do Município, Justiça Eleitoral, Junta do Serviço Militar,
Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Receita Federal do Brasil e Polícia Federal
em se tratando de estrangeiros (PARA O RCPN);
Comprovante do cadastro da serventia na Central de Registro Civil de Pessoas
Naturais – CRC, (PARA O RCPN);
Comprovante do Atendimento das informações da Aquisição de Imóveis Rurais por
pessoa estrangeira encaminhadas para o INCRA e para CGJ/CE (Somente para os
Registros de Imóveis).

14.3.2 Roteiro para análise dos registros dos livros (checklist2)
14.3.2.1 Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas
Naturais
14.3.2.1.1 Livro A – Nascimento;
14.3.2.1.2 Livro B – Casamento;
14.3.2.1.3 Livro B Auxiliar – Casamento religioso com efeito civil;
14.3.2.1.4 Livro C – Óbito;
14.3.2.1.5 Livro C Auxiliar – Natimorto;
14.3.2.1.6 Livro D – Edital de Proclamas;
14.3.2.1.7 Livro E – Especial para Inscrição e Transcrição de Sentença.
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14.3.2.2 Roteiro para análise dos livros de Notas
14.3.2.2.1 Livro de Escrituras Diversas e de Compra e Venda;
14.3.2.2.2 Livro de Procurações e Substabelecimentos;
14.3.2.2.3 Livro de Testamentos.

14.3.2.3 Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e
Documentos (PTD)
14.3.2.3.1 Livro de Distribuição de Títulos e Documentos para Protesto;
14.3.2.3.2 Livro de Apontamento (Protocolo) de Títulos e Documentos para Protesto;
14.3.2.3.3 Livro de Instrumento de Protesto de Títulos e Documentos.

14.3.2.4 Roteiro para análise dos livros Registro de Pessoas Jurídicas
(RCPJ)
14.3.2.4.1 Livro de Protocolo do Registro de Pessoas Jurídicas;
14.3.2.4.2 Livro de Registro de Pessoas Jurídicas.

14.3.2.5 Roteiro para análise dos livros Registro de Títulos e Documentos
(RTD)
14.3.2.5.1 Livro de Protocolo de RTD – A;
14.3.2.5.2 Livro de Registro de Títulos e Documentos B (registro integral) e C (registro por extrato);
14.3.2.5.3 Livro de Indicador Pessoal de RTD – D.

14.3.2.6 Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
14.3.2.6.1 Livro de Protocolo do Registro de Imóveis;
14.3.2.6.2 Livro de Registro Geral e Auxiliar de Imóveis;
14.3.2.6.3 Livro Especial de Cadastro de Estrangeiro;
14.3.2.6.4 Livro de Indicador Real;
14.3.2.6.5 Livro de Indicador Pessoal
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Anexos

Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Livro A – Nascimento

14.3.2.1 Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Estado do Ceará
Comarca __________________________________________
Poder Judiciário
Cartório:__________________________________________
Diretoria do Fórum______________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
LIVRO A – NASCIMENTO (Tabela IV – 004001 e 004002)
Ato a Ato

TOTAL

Livro nº

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livro nº

Livros de Gráfica

Livro nº

Livros de Folhas soltas

Livro nº

Livros com 300fls/ ____________ (art. 33, Lei 6.015/94)
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Falta numeração do Livro no Termo de abertura (art. 24 §1º – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não respeita numeração sequencial dos Atos (art. 62 – CNNR)
Consta numeração dos Atos repetidas (art. 62 – CNNR)
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não destaca o Número da MATRÍCULA – CNJ (Provimento Nº 3/2009 – CNJ)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Não consta qualificação de quem assina "a rogo" (art. 30,XII e Art. 129)
Não constam iniciais ao redor da impressão digital
Termo total ou parcialmente em branco, com assinaturas (art.30, X – CNNR)
Não consta o número da DNV (art. 77, X – CNNR)
Falta assinatura dos pais (art. 30, VIII – CNNR)
Não destaca o número dos selos (art. 12º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Não possui Índice alfabético dos assento lavrados (art. 517 – CNNR)
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Paragrafo único do Art. 25 – CNNR)

Os registros de nascimento NÃO contêm os requisitos constantes do artigo 55 da Lei nº 6.015/1973

NÃO são observadas as restrições do artigo 5º da Lei 8.560/1992.

OBSERVAÇÕES:
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Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Livro B – Casamento
Bpara
Auxiliar
– Casamento
comde
efeito
civilNaturais
14.3.2.1Livro
Roteiro
análise
dos livros dereligioso
Registro Civil
Pessoas
Poder Judiciário

Comarca: _________________________________________
Cartório: _________________________________________

Diretoria do Fórum___________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____

Estado do Ceará

Data da Verificação: ____/____/____

LIVRO B – CASAMENTO (Tabela IV - 004004 e 004005)
Ato a Ato

TOTAL

Livro nº

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livro nº

Livros de Gráfica

Livro nº

Livros de Folhas soltas

Livro nº

Livros com 300fls./ ______ (art. 33, Lei 6.015/94)
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Falta numeração do Livro no Termo de abertura (art. 24 §1º – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não respeita numeração sequencial dos Atos (art. 62 – CNNR)
Consta numeração dos Atos repetidas (art. 62 – CNNR)
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não destaca o Número da MATRÍCULA – CNJ (Provimento Nº 3/2009 – CNJ)
Não consta qualificação de quem assina "a rogo" (art. 30, XII e Art. 129)
Termo total ou parcialmente em branco, assinados já pelas partes (art.30, X – CNNR)
Não disponibiliza espaços para averbações (art. 71 § único – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Falta assinatura dos nubentes (art. 145 – CNNR)
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Nos casamentos realizados com gratuidade não aplica o selo (art. 77, III, § 10 – CNNR)
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC. (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Não possui Índice alfabético dos assento lavrados (art. 517- CNNR)
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Paragrafo único do Art. 25 – CNNR)
Os assentos de casamento não contêm os requisitos constantes do artigo 1.536 do CC. Faltam_
_______________________________________________________________________________________

LIVROS AUXILIARES
Não possui Livro B – Auxiliar CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL (art. 59, III- CNNR)
OBSERVAÇÕES:
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Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Livro C – Óbito
Livro C Auxiliar – Natimorto

14.3.2.1 Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Comarca ________________________________________
Estado do Ceará
Cartório:________________________________________
Poder Judiciário
Diretoria do Fórum______________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
LIVRO C – ÓBITO (Tabela IV - 004012 e 004013)
Ato a Ato

TOTAL

Livro nº

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livro nº

Livros de Gráfica

Livro nº

Livros de Folhas soltas

Livro nº

Livros com 300fls./ ________ (art. 33, Lei 6.015/94)

Livro nº
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Falta numeração do Livro no Termo de abertura (art. 24 §1º – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não respeita numeração sequencial dos Atos (art. 62 – CNNR)
Consta numeração dos Atos repetidas (art. 62 – CNNR)
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Não disponibiliza espaços para averbações (art. 71 § único – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não destaca o Número da MATRÍCULA – CNJ (Provimento Nº 3/2009 – CNJ)
Não consta qualificação de quem assina "a rogo" (art. 30,XII e Art. 129)
Termo total ou parcialmente em branco, assinados já pelas partes (art.30, X – CNNR)
Não consta o número da DO (art. 194, XIII – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Não destaca o número dos selos (art. 12º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Paragrafo único do Art. 25 – CNNR)
Não possui Índice alfabético dos assento lavrados (art. 60 - CNNR)
Os assentos de óbitos NÃO contêm todos os requisitos constantes do artigo 81 da Lei 6.015/73
LIVROS AUXILIARES
Não possui Livro C – Auxiliar NATIMORTO (art. 59, V – CNNR)
Não possui Índice do Livro C – Auxiliar, organizado pelo nome dos pais (art. 60, § 2º – CNNR)
OBSERVAÇÕES:
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Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Livro D – Edital de Proclamas
Livro E – Especial para Inscrição e Transcrição de Sentença

14.3.2.1 Roteiro para análise dos livros de Registro Civil de Pessoas Naturais
Estado do Ceará

Comarca:

________________________________________

Poder Judiciário

Cartório: ________________________________________

Diretoria do Fórum___________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

LIVRO D - EDITAL DE PROCLAMAS (Tabela IV - 004006 e 004017)
Ato a Ato

TOTAL

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

TOTAL
Livros de Gráfica

Livros tipo ATA

Livros c/ 300fls. /_______

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Falta numeração do Livro no Termo de abertura (art. 24 §1º – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar os Emolumentos/Selos
Livro mal conservados (art. 693 e 694 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Espaços em branco sem inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não mantem atualizada a escrituração (art. 35, Lei 6.015/73)
OBSERVAÇÕES:
LIVRO E – ESPECIAL PARA INSCRIÇÃO, TRANSCRIÇÃO DE SENTENÇA (Tabela IV – 004003, 004007 e 004010)

Ato a Ato

TOTAL

Informados

Livro nº

Praticados
TOTAL

Livros de Gráfica

Livros tipo ATA

Diferença
Livros c/ 300fls./ _____________

VERIFICAÇÕES DE INCOFORMIDADES OU IRREGULARIDADES

Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Falta numeração do Livro no Termo de abertura (art. 24 §1º – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:

Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Livro mal conservados (art. 693 e 694 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Não é mantida rigorosamente atualizada a escrituração (art. 35, Lei 6.015/73)
OBSERVAÇÕES:
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Roteiro para análise dos livros de Notas

Livro de Escrituras Diversas e de Compra e Venda
14.3.2.2 Roteiro para análise dos livros de Notas
Estado do Ceará

Comarca:

____________________________________

Poder Judiciário

Cartório:

____________________________________

Diretoria do Fórum__________________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

ESCRITURAS (Tabela II – 002007 a 002017, 002020 002022 a 002031)
Ato

Livros desdobrados (art. 711)
(____________________________________)

Livro nº

(____________________________________)

Livro nº

(____________________________________)

Livro nº

Informados
Praticados
Diferença

(____________________________________)

Livro nº

Livros de Gráfica

(____________________________________)

Livro nº
Livro nº

(____________________________________)

Livro nº

(____________________________________)

Livros de Folhas soltas
Livros tipo ATA
Livros com 300 fls./ _______

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não consta qualificação de quem assina "a rogo" (art. 30,XII e Art. 129 – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Pratica atos em outro domicílio (art. 19 – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Não possui Índice alfabético dos assento lavrados (art. 517 – CNNR)
Os livros não são encadernados imediatamente (art. 516, § 3º – CNNR)/ Livro:
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Termo total ou parcialmente em branco, com assinaturas (art.30, X – CNNR)
Constam escrituras lavradas/não assinadas a mais de 30 dias (art. 236 §1º – CNNR) Livro/Fls.:_____
OBSERVAÇÕES:
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Roteiro para análise dos livros de Notas
Livro de Procurações e Substabelecimentos

14.3.2.2 Roteiro para análise dos livros de Notas
Estado do Ceará

Comarca

Poder Judiciário

Cartório

Diretoria do Fórum__________________

______________________________________
______________________________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

PROCURAÇÕES (Tabela II – 002003 e 002004)
Fls.

a

Fls.

Outorgantes

TOTAL

Livro nº

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livro nº

Livros de Gráfica

Livro nº

Livros de Folhas soltas

Livro nº

Livros tipo ATA

Livro nº

Livros com 300 fls./______
Possui Livro Substabelecimento

Livro nº
Livro nº

Possui Livro de Reg. de Procurações

Livro nº

Possui Livro de Reconhecimento de Firmas
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não consta qualificação de quem assina "a rogo" (art. 30,XII e Art. 129 – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Pratica atos em outro domicílio (art. 19 – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Não possui Índice alfabético dos assento lavrados (art. 517 – CNNR)
Os livros não são encadernados imediatamente (art. 516, § 3º – CNNR)/ Livro:
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Termo total ou parcialmente em branco, com assinaturas (art.30, X – CNNR)
Falta assinatura do Outorgante (art. 30, VIII – CNNR)
Procuração não é cobrada pelo número de outorgantes (art. 10, §2º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Uso de folhas coladas ___________________________ Livro/Fls.:
Observações:
Serviço de Notarial
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Roteiro para análise dos livros de Notas
Livro de Testamentos

14.3.2.2 Roteiro para análise dos Livros de Notas
Estado do Ceará
Poder Judiciário
Diretoria do Fórum______________

Comarca
Cartório:

_______________________________________
_______________________________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

LIVRO DE TESTAMENTOS (Tabela II – 002005)
Ato
Livro nº

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livro nº

Livros de Gráfica

Livro nº

Livros de Folhas soltas com 300 fls. / ___________

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 30, II – CNNR)
Não consta qualificação de quem assina "a rogo" (art. 30,XII e Art. 129 – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Pratica atos em outro domicílio (art. 19 – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC. (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Os livros não são encadernados imediatamente (art. 516, § 3º – CNNR)/ Livro:
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Termo total ou parcialmente em branco, com assinaturas (art.30, X – CNNR)
Observações:
Serviço de Notarial
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Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e Documentos (PTD)
Livro de Distribuição de Títulos e Documentos para Protesto

14.3.2.3 Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e Documentos (PTD)
Estado do Ceará

Comarca______________________________________________

Poder Judiciário

Cartório:______________________________________________

Diretoria do Fórum_______________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS (Tabela I - 001001)
Ato

a Ato

TOTAL

Livro nº

Informados

Livro nº

Praticados

Livros de Gráfica
Lv Fls soltas c/ 300 fls.____

Diferença

Livro nº

Livros tipo ATA

Livro nº
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24- CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º - CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art. 535 – CNNR)
Constam números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR) / Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
A distribuição não feita de forma equitativa aos Cartórios de protesto (art. 978, I da CNNR)
A distribuição não feita de forma qualitativa aos Cartórios de protesto (art. 978, I da CNNR)
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24- CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Não efetua as averbações e os cancelamentos no Livro de Distribuição (art. 978, da CNNR)
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
OBSERVAÇÕES:

48

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará
Serviço de Protesto de Títulos e Documentos

Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e Documentos (PTD)
Livro de Apontamento (Protocolo) de Títulos e Documentos para Protesto
14.3.2.3 Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e Documentos (PTD)
Estado do Ceará
Comarca____________________________________________
Poder Judiciário
Cartório:____________________________________________
Diretoria do Fórum_______________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
LIVRO DE APONTAMENTO (PROTOCO) DE TÍTULOS PARA PROTESTO
(Tabela III - 003001 a 003006 e 003017 e 003018)
Ato

a Ato

TOTAL
Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº
Livro nº

Diferença

Livro nº

Diferença

Livros de Gráfica
Livros de Fls. soltas c/ 300 fls/ ______
Livros tipo ATA

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art. 535 – CNNR)
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR / Livro/Fls.:
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 25, II – CNNR)
Não é encerrado diariamente, contendo o número de títulos apresentados (art. 32, Lei 9.492/97)
Não consta no Termo de encerramento a quantidade de títulos/ documento apresentados no dia.
Data da protocolização NÃO é a mesma do Termo Diário de encerramento (art. 32, Lei 9.492/97)
O título Não está sento protocolizado dentro de 24 horas (art. 261, I – CNNR)
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Paragrafo único do Art. 25 – CNNR)
Não possui colunas destinadas as anotações do número de ordem, natureza do título.
Não possui colunas destinadas as anotações do documento de divida, valor, apresentante.
Não possui colunas destinadas as anotações do devedor e ocorrências.
Não consta índice com a referência ao livro e à folha, impresso ou eletrônico (art. 329– CNNR).
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)

OBSERVAÇÕES:
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Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e Documentos (PTD)
Livro de Instrumento de Protesto de Títulos e Documentos

14.3.2.3 Roteiro para análise dos livros de Protesto de Títulos e Documentos (PTD)
Estado do Ceará
Comarca _______________________________________________
Poder Judiciário
Cartório: _______________________________________________
Diretoria do Fórum________________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
INSTRUMENTO DE PROTESTO DE TÍTULOS (Tabela III - 003011 a 003016)
Ato

a Ato

TOTAL
Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Livros de Gráfica
Livro Fls. soltas c/ 300fls./ ______

Diferença

Livro nº

Livros tipo ATA

Livro nº
Livro nº
Livro nº
Livro nº
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art. 535 – CNNR)
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR / Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Não contêm todos os requisitos legais: data e número do protocolo, qualificação do apresentante.
Não contem a transcriçãodo documento a ser protestado, certidões das intimações feitas.
Não contem certidão das respostas, do aceite, qualificação do devedor.
Não contem data e assinatura do Tabelião. (art. 22 da Lei 9.492/97).
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Não possui Índice, pelo nome dos devedores (art. 34 LF 9492/97)
Os livros não são encadernados imediatamente (art. 516, § 3º – CNNR)/ Livro:
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Não estão assinados os cancelamentos de registro de protesto. Art. 26, §5º, Lei 9.492/97
NÃO é mantida atualizada a escrituração dos índices a que se refere o art.34 da Lei 9.492/97.
OBSERVAÇÕES:
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará
Serviço de Protesto de Títulos e Documentos

Roteiro para análise dos livros Registro de Pessoas Jurídicas (RCPJ)
Livro de Registro de Pessoas Jurídicas
Livro de Protocolo do Registro de Pessoas Jurídicas
Comarca___________________________
Cartório ___________________________

Estado do Ceará
Poder Judiciário

Diretoria do Fórum______________ Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS “A” (Tabela V – 005001 a 005010)
Ato

a Ato

TOTAL

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Livros de Gráfica
Livros de Folhas soltas

Diferença

Livro nº

Livros tipo ATA

Livro nº

Livro A – RPJ – 300fls./______

Livro nº

Livro B – Mat. Jornais – 150fls. (art. 176, II)

Livro nº
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não possui numeração sequencial dos Atos (art. 62-CNNR): Livro/Fls.:
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR) / Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Utiliza canetas de cores diferentes a azul ou preta (art. 25, II – CNNR)
Não possui espaço para averbações (art. 30, X – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Não possui Índice, pelo nome das partes (art. 517 – CNNR) Livro/Fls.:
Os livros não são encadernados imediatamente (art. 516, § 3º – CNNR)/ Livro:
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Não possui o “Livro B, para matrícula das oficinas impressoras e outros (Art. 117, II da LRP e 235, III-CNNR)
Não observa no registro das sociedades, fundações e partidos políticos os requisitos do Art. 121 da LRP.
Observações

PROTOCOLO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS “A” (Tabela V – 005026)
Ato
Livro nº
Livro nº

a Ato

Informados

É utilizado o mesmo Livro “A – Protocolo”

Praticados

do RTD, para Protocolo de PJ? (art. 249,

Diferença

§ 4º, do CNNR)

Não são anotadas no Livro de Protocolo, depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos
as referências ao número de ordem sob o qual tiver sido feito o registro ou a averbação, no livro
respectivo, conforme previsto nos art. 136, parágrafo único da lei 6015/73.
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Roteiro para análise dos livros Registro de Títulos e Documentos (RTD)
Livro de Protocolo de RTD – A

14.3.2.5 Roteiro para análise dos livros Registro de Títulos e Documentos (RTD)
Estado do Ceará

Comarca___________________________________

Poder Judiciário

Cartório ___________________________________

Diretoria do Fórum___________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

PROTOCOLO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (A) (Tabela VI - 006013)
Ato

a

Ato

TOTAL
Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Livros de Gráfica
Livros de Folhas soltas

Diferença

Livro nº

Livros tipo ATA

Livro nº

200 fls (art. 176, § 4º)

Livro nº

Quant. de Folhas _______

Livro nº

São protocolados os Registros de Pessoas Jurídicas
TOTAL

(art. 207, § 4º)

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art. 535 – CNNR)
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR / Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Não possui coluna de número de ordem? (art. 136 da Lei 6.015/73)
Não é encerrado diariamente? (art. 1014, IX – CNNR)
Não possui coluna de dia e mês? (art. 136 da Lei 6.015/73)
Não possui coluna de natureza de título? (art. 136 da Lei 6.015/73)
Não possui coluna de qualidade do lançamento? (art. 136 da Lei 6.015/73)
Não possui coluna do nome do apresentante? ( (art. 136 da Lei 6.015/73)
Não possui coluna de anotações e averbações? (art. 136 da Lei 6.015/73)
Não são anotadas no Livro de Protocolo, depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos,
as referências ao número de ordem sob o qual tiver sido feito o registro ou a averbação, no livro
respectivo, conforme previsto nos art. 136, parágrafo único da lei 6015/73.
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
É utilizado o mesmo Livro “A – Protocolo” do RTD para Protocolo de PJ (art. 249, § 4º, do CNNR)
OBSERVAÇÕES:
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Registro de Títulos e Documentos

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará

Roteiro para análise dos livros Registro de Títulos e Documentos (RTD)
Livro de Registro de Títulos e Documentos B (registro integral)
Livro de Registro de Títulos e Documentos C (registro por extrato)

14.3.2.5 Roteiro para análise dos livros Registro de Títulos e Documentos (RTD)

Poder Judiciário

Comarca ________________________________
Cartório ________________________________

Diretoria do Fórum___________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____

Estado do Ceará

Data da Verificação: ____/____/____
LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (Tabela VI – 006001 a 006010 – 006011 e 006012)
Ato

a

Ato

TOTAL
Informados

Livro nº

Livros de Gráfica

Praticados

Livro nº

Livros de Folhas soltas

Diferença

Livro nº

Livros tipo ATA

Livro nº

Livro B – RTD Integral – 300fls./_____

Livro nº

Livro C – para Extrato – 300fls. / ______

TOTAL
FORMAÇÃO DO LIVRO:

Transcrito

Microfilmado

Escaneado

Xerox autenticadas

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24 – CNNR)
Termos: Abertura/Encerramento na mesma data (art. 24 §3º – CNNR)
Folhas sem rubrica: (art. 24º – CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art. 535 – CNNR)
Não possui numeração sequencial dos Atos (art. 62-CNNR): Livro/Fls.:
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR) / Livro/Fls.:
Constam uso de corretivo (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Constam rasuras (art. 30 IV ao VII - CNNR) Fls.:
Verso de folhas em branco sem destinar ou initilizar em branco (art. 30, III – CNNR)
Espaços em branco sem destinar / inutilizar (art. 30, III – CNNR)
Falta assinatura do Titular/Substituto(a) (art. 30, II – CNNR) Livro/Fls.:
Não possui páginas numeradas e assinadas (art. 24 – CNNR)
Não são lavrados nas colunas das anotações, à margem dos respectivos registros os certificados de
notificação ou da entrega de registros (art. 581 – CNNR)
Não possui numeração de ordem crescente (art. 561 – CNNR)
Não possui Índice, pelo nome das partes (art. 517 – CNNR) Livro/Fls.:
Não possui, ou o espaço reservado as averbações é insuficiente, devendo ser feito novo registro
Termo total ou parcialmente em branco, com assinaturas (art.30, X-CNNR)
Falta destacar valores dos Emolumentos/Selos (art. 6º, LF 10.169/2000) Livro/Fls.:
Selos usados fora da sequência (art. 3º, Prov. 15/2008 – Presidência)
Ainda destaca o valor da ACM/FERC (LE 14338/2009 institui o FERMOJU) Livro/Fls.:
Os livros não são encadernados imediatamente (art. 516, § 3º-CNNR)/ Livro:
Livro encadernado com espiral (Art. 3 – Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 21 e parágrafo único do art. 25 – CNNR)
Necessita de Recuperação / Restauração (Art. 25 – CNNR)
Não Possui o Livro - D de Indicador Pessoal (art.556, IV – CNNR)
Não é mantida atualizada a escrituração do Livro “D” – Indicador Pessoal (art. 133, inciso IV - CNNR e art. 139-LRP)
OBSERVAÇÕES:

Registro de Títulos e Documentos
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Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Livro de Protocolo do Registro de Imóveis

14.3.2.6 Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Estado do Ceará

Comarca: ____________________________________

Poder Judiciário

Cartório: ____________________________________

Diretoria do Fórum__________________

Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

LIVRO nº 1 - PROTOCOLO DO REGISTRO DE IMÓVEIS - Livro nº 1, art. 173, I, da Lei 6015.
(Tabela VII - 007025)
Ato

a

Ato

TOTAL
Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Livros de Gráfica
Livros de Folhas soltas

Diferença

Livro nº
Livro nº

Livros tipo ATA
Livros com 300 fls./______ (art. 21, CNNR)

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24)
Não mantém número de ordem sequencial e infinito (art. 663 – CNNR);
Não possui a data de apresentação dos documentos, dia e mês (art. 663 – CNNR)
Não possui o nome do apresentante por extenso (art. 663 e 665 – CNNR
Não consta a natureza formal do título (art. 663, IV, CNNR);
Não contem anotação dos atos formalizados, resumidamente (art. 663-CNNR)
Não é encerrado diariamente, consoante o disposto no art. 1014 – CNNR
Não é cancelada a prenotação, decorridos 30 dias do lançamento (art. 623– CNNR)
OBSERVAÇÕES:
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará
Registro de Imóveis

Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Livro de Registro Geral e Auxiliar de Imóveis

14.3.2.6 Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Estado do Ceará
Poder Judiciário
Diretoria do Fórum___________________

Comarca: _________________________________________
Cartório: _________________________________________
Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, art. 173, II, da Lei 6015.
(Tabela VII - 007001 a 007009 e 7018; 7014; 7017; 7018)
Ato

a

Ato

TOTAL
Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Livros de Gráfica
Fichas em folhas soltas

Diferença

Livro nº
TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24)
Termos Abertura/Encerramento mesma data (art. 24 §3º)
Folhas sem rubrica: (art. 24º - CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art.535 – CNNR)
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR)
Falta destacar os Emolumentos/Selos (art. 6º,LF10.169/2000)
Constam rasuras (art.1014, V – CNNR) Fls.:

Uso de corretivo (art.1014, V – CNNR) Fls.:
Não usa abreviaturas no protocolo (art. 665, IV)
Não são conservados por invólucros plásticos
(art. 657 – CNNR)
Livro encadernado com espiral (Art.3–Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 693 e 694 – CNNR)

OBSERVAÇÕES:

LIVRO 3 DE REGISTRO AUXILIAR DE IMÓVEIS, art. 173, III, da Lei 6015.
(Tabela VII - 007012; 7015; 7016; 7018)
Ato

a

Ato

TOTAL
Informados

Livro nº
Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livros de Gráfica
Fichas em folhas soltas

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não consta numeração/ identificação do Livro (art. 24)
Termos Abertura/Encerramento mesma data (art. 24 §3º)
Folhas sem rubrica: (art. 24º - CNNR): Livro/Fls.:
Não possui números de ordem dos Atos (art.535 – CNNR)
Consta números de ordem repetidos (art. 62 – CNNR)
Estrangeiros (art. 665, VI – CNNR)
Falta destacar os Emolumentos/Selos (art. 6º,LF10.169/2000)
Constam rasuras (art.1014, V – CNNR) Fls.:

Uso de corretivo (art.1014, V – CNNR) Fls.:
Não usa abreviaturas no protocolo (art. 665, IV)
Livro encadernado com espiral (Art.3–Lei 6015/73)
Livro mal conservados (art. 693 e 694 – CNNR)

Não são conservados por invólucros plásticos. (art. 657 – CNNR)

OBSERVAÇÕES:
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Registro de Imóveis

Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Livro Especial de Cadastro de Estrangeiro

14.3.2.6 Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Estado do Ceará
Poder Judiciário
Diretoria do Fórum___________________

Comarca: _______________________
Cartório: _______________________
Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____

LIVROS

LIVRO DE CADASTRO DE ESTRANGEIROS (Art. 691, CNNR)
Ato

Livro nº

a

Ato

Livro nº

TOTAL

Livros de Gráfica
Livro de Folhas soltas

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não possui o Livro (art. 691 – CNNR)
Não mantém atualizada a escrituração do livro (art. 691 – CNNR)
Não contem o número do documento de identidade das partes contrantes (art. 691– CNNR)
Não contem identificação do respectivo ato constitutivo, sendo Pessoa Jurídica (art. 691)
Não contem memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e confrontações
Não contem a transcrição da autorização do órgão competente, quando for o caso.
Não faz a escrituração respectiva no Livro 2 de Registro Geral
Não verifica se a área de aquisição é indispensável à segurança nacional.
OBSERVAÇÕES:
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Registro de Imóveis

Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Livro de Indicador Real
Livro de Indicador Pessoal

14.3.2.6 Roteiro para análise dos livros Registro de Imóveis (RI)
Estado do Ceará
Poder Judiciário
Diretoria do Fórum___________________

Comarca: _________________________________________
Cartório: _________________________________________
Período Verificado: ____/____/____ a ____/____/____
Data da Verificação: ____/____/____
LIVROS

LIVRO Nº 4 - INDICADOR REAL, art. 173, IV, da Lei 6015. (Tabela VII - 007013)
Ato a Ato

Livro nº

TOTAL

Informados

Livro nº

Praticados

Livro nº

Diferença

Livros de Gráfica
Livros de Folhas soltas
Livros em Fichas

TOTAL

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES

Não possui o Livro (art. 655 – CNNR)
Não constam todos os imóveis que figuram nos demais livros (art. 685 – CNNR)
Não constam as identificações dos imóveis (art. 685 – CNNR)
Não constam as referências dos números de ordens dos outros livros e demais anotações
Não possui número de ordem sequencial e infinito (art. 685, § 1º – CNNR)
Não possui índice em livro ou fichas, organizado pela denominação das ruas, em caso de imóveis
Não é mantida rigorosa atualização da escrituração do “Livro nº 4 Indicador Real” (art. 176,
e art. 180 da LRP e 685 – CNNR)
LIVRO Nº 5 - INDICADOR PESSOAL, art. 173, V, da Lei 6015. (Tabela VII - 007013)
Livro nº

Ato

a Ato

TOTAL

Informados
Praticados

Livro nº
TOTAL

Tipo de livro:

Livros de Gráfica

Livros de Folhas soltas
Livros em Fichas

VERIFICAÇÕES DE INCONFORMIDADES OU IRREGULARIDADES
Não é mantida rigorosamente atualizada a escrituração do "Livro nº 5 Indicador Pessoal” (art. 177,
e art. 181 da Lei Federal 6.015/73 e art. 685 – CNNR)
Não é dividido alfabeticamente (art. 687 - CNNR);
Não contem os nomes de todas as pessoas individual ou coletivamente, ativa ou passiva, direta
ou indiretamente que figurarem nos demais livros (art. 687 – CNNR);
Não faz referência aos respectivos números de ordem dos demais livros (art. 687 - CNNR);
Não contem o número de ordem de cada letra do alfabeto, a seguir infinitamente, nos livros da
mesma espécie, caso não seja utilizado o sistema de fichas (art. 687 – CNNR).
OBSERVAÇÕES:
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Inspeção Extrajudicial da
Corregedoria Permanente

Ficha Cadastral - Anexo I
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
FICHA CADASTRAL - ANEXO I, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE
I - DADOS DA INSPEÇÃO / CORREIÇÃO
Comarca:
Corregedor Permanente:
Cartório:
Nome de Fantasia:
Data da Inspeção / Correição:
Período de Verificação:
Número Portaria:
Data da Publicação da Portaria

Equipe de Servidores designados para participar da inspeção / correição:

II - DADOS DA ÚLTIMA INSPEÇÃO / CORREIÇÃO
Data da Última Inspeção / Correição:
Informações/Observação acerca de achados da última inspeção/correição:

III - DADOS DA SERVENTIA INSPECIONADA
Data da Instalação / Início das atividades:
[

] Lei ou

[

] Cópia do 1º Ato do 1º Livro da serventia:

Serventia VAGA? [

] NÃO [

] Se SIM, Desde que ano?

Atribuição/Competência:
[

] Registro de Imóveis [
[

] Tabelionato de Protestos [

] Registro de Pessoas Naturais

[

] Registro de Pessoas Jurídicas [

] Registro de Títulos e Documentos

[

] Tabelionato de Notas

] Registro de Distribuição

Endereço e outros dados:
Rua/Av:

Nº

Bairro:

CEP:

Complemento:
Cidade:
CNPJ:

[

] não

E-mail:

Cód. da Serventia: FERMOJU:
Telefone fixo:
Situação legal do prédio onde está instalado o cartório:[

] Próprio [

] Alugado[

Código CNJ:
Celular:

] Cedido [

]. Outros: ______________

Outras Observações:

Assinatura do(a) Delegatário(a):_______________________________.
Em:______/_____/______; Página :
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Ficha Cadastral - Anexo I
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
FICHA CADASTRAL - ANEXO I, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE
IV- DADOS DA TITULARIDADE – DELEGATÁRIO(A)
RG:

CPF:

Endereço Rua/Av:

Nº

Bairro:

CEP:

Complemento:
Cidade:

E-mail:

Telefone fixo:
Escolaridade:

Celular:
[
[

] Fundamental [

] Ensino Médio [

] Superior Qual?

] Pós-graduação / Qual:

Modo de Ingresso na Atividade e Documentos:
[

] Concurso / [

] Concurso de Remoção/ [

] Designação / [

] Efetivada/ Outros:

Data do Ato de Outorga de Delegação:
Data da Publicação do Ato de Outorga de Delegação:
Data do Termo de Investidura/Posse/Compromisso:

SENDO SERVENTIA COM A TITULARIDADE VAGA:
Portaria de Designação como Interino(a):
Data da Publicação da Portaria:
Data do início do Exercício / Termo de Compromisso:

V - DADOS DOS SUBSTITUTOS
Tem substituto designado: [

] não [

] sim / Qual escolaridade do substituto:
Nº Portaria:

Nome do 1º:

Data da Publicação da Portaria / Não houve publicação:
Nº Portaria:

Nome do 2º:

Data da Publicação da Portaria / Não houve publicação:
Nº Portaria:

Nome do 3º:

Data da Publicação da Portaria / Não houve publicação:

VI - DADOS DO JUIZ DE PAZ (PARA RCPN)
Nome do Juiz de Paz titular:
Provimento da Presidência do TJ / Não tem
Data da Publicação Provimento

Nº

/ Não houve publicação

Nome do Juiz Paz suplente:
Provimento da Presidência do TJ / Não tem
Data da Publicação da Portaria / não houve* [

Nº
]:

Outras Observações:

Assinatura do(a) Delegatário(a):_______________________________.
Em:______/_____/______; Página :
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Ficha Cadastral - Anexo I
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
FICHA CADASTRAL - ANEXO I, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE
VII – ESTRUTURA, INSTALAÇÕES, SEGURANÇA E ATENDIEMNTO (Art. 4º da Lei 8.935/94
e arts. 2º, 3º e 121 do Prov. 8/2014-CGJ/CE)
Balcão de atendimento: [
Pintura: [

] Boa [

Infiltração: [

] sim [

] não* [

] Ruim*

] Sim* [

Piso: [

] Pequeno [
] Bom [

] Médio [

] Grande

] Ruim*

] Não

As instalações elétricas: [

] Boa [

] Ruim*

Necessita de outras reforma /ampliação: [

] sim* [

] não

A estrutura, espaço, instalações são adequados ao funcionamento da Serventia? [
A serventia possui sistema de segurança contra arrombamento? [
A serventia possui grades de ferro nas portas e janelas? [
A serventia possui teto interno forrado? [
A serventia possui extintor de incêndios? [

] sim* [

] sim* [

] sim* [

] sim* [

] não

] não

] não

] não

] sim* [

] não

Possui estrutura e instalações básicas para proteção e segurança do acervo? [

] sim* [

] não

O Titular ou preposto atuam como mediador ou conciliador (Prov. 12/2013-CGJ/CE e art. 982 do Prov. 8/2014 do CNNR)?
sim* [ ] não
Ainda possui o papel moeda para impressão das certidões de registro civil de pessoas naturais?(PARA OS RCPN).
[ ] não

[
[

]

] sim*

Existe Unidade Interligada na Comarca? Nos termos dos Prov. 13 e 17 do CNJ e 04/2011 e 05/2012 da CGJ/CE? (PARA OS RCPN).
[
] sim* [ ] não

Outras Verificações e observações:

VIII- DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MOBILIÁRIO (Lei 8.935/94, art. 4º e 41;
CNNR, art. 3º e 4º do Prov 06/2010 e 2º 3º do Prov 8/2014 )
A serventia é informatizada, possui Computador?
A serventia tem Internet satisfatória [

[

] sim [

] sim [

] não*/ necessita adquirir

A serventia faz Backup dos arquivos eletrônicos? [
A serventia possui Impressoras e Scanner?
O responsável possui assinatura digital?

[

[

] não*/ necessita adquirir

] sim [

] sim [
] sim [

A serventia possui sistema de automação cartorial? [

] não*/ necessita fazer

] não*/ necessita adquirir
] não*/ necessita adquirir
] sim [

] não*/ necessita adquirir

Os equipamentos estão funcionando e a quantidade é adequada? [
A mobília se encontra em bom estado de conservação e é suficiente? [

] sim [
] sim [

] não*/ necessita adquirir
] não*/ necessita adquirir

Outras Verificações e observações:

O Titular ou preposto atuam como mediador ou conciliador (Prov. 12/2013-CGJ/CE e art. 982 do Prov. 8/2014 do CNNR)?
[
] sim* [ ] não
Ainda possui o papel moeda para impressão das certidões de registro civil de pessoas naturais? (PARA OS RCPN).

[

] sim

[

] não*

Existe Unidade Interligada na Comarca? Nos termos dos Prov. 13 e 17 do CNJ e 04/2011 e 05/2012 da CGJ/CE? (PARA

OS RCPN). [

] não*

[

] sim / atendeu aos procedimentos previstos

Assinatura do(a) Delegatário(a):_______________________________.
Em:______/_____/______; Página :
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Quadro Funcional - Anexo II

INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE

QUADRO FUNCIONAL - ANEXO II, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE
NOME

DATA ADMISSÃO

Assinatura do(a) Delegatário(a)/responsável ____________
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CARGO

REGISTRADO NO
LIVRO /FLS.

RG

CPF

Em: ___/___/_____, Página:
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.

COMARCA:
JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE:
SERVENTIA INSPECIONADA:
NOME DO(A) RESPONSÁVEL DA SERVENTIA:
ITEM

PARTE I - REGULARIDADE CADASTRAL DA SERVENTIA, DOS RESPONSÁVEIS E DO QUADRO FUNCIONAL

SIM / NÃO*

1

A Serventia possui inscrição atualizada no CNPJ? (art. 4º, IX, da IN nº 1470/2014, da
RFB).

2

O endereço da serventia está atualizado no cadastro do Portal Extrajudicial (PEX) do
TJCE? (art. 9º, Prov. 8/2014 do CNNR/CE).

3

O endereço da serventia está atualizado no cadastro do Portal Justiça Aberta da
Corregedoria Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ)? (Prov. 24 do CNJ).

4

O(a) Titular reside na Comarca Sede da Serventia? (art. 74, “a”, e “b” e art. 432, da Lei nº
12.342/94) Ou possui autorização do Juiz competente para se ausentar?

5

O(a) delegatário(a) apresentou seu Ato de outorga de delegação, com a publicação (em
se tratando de Serventia com a titularidade investida)?

6

Em se tratando de Serventia com a titularidade vaga, apresentou Portaria publicada do
Juiz de Direito Diretor do Foro de designação como Interino(a)? (art. 39, §2º, da Lei
8.935/94 e caput do art. 1024, c/c art. 1014, III do Prov. 08/2014-CGJ/CE - CNNR.)

7

O(a) delegatário(a) ou interino(a) apresentou o seu Termo de Posse e Compromisso ou
Investidura? Art. do art. 1024, §2º, do Prov. 08/2014-CGJ/CE - CNNR.

8

Existe Portaria publicada do Juiz de Direito de designação do substituto legal? (arts. 83,
parágrafo único, alíneas “f” e “j” e art. 414, alíneas “a” e “b” e § 2º da Lei Estadual
12.342/94 (Código de Organização Judiciária, c/c a Portaria 03/2006 desta CGJ e art.
1014, §1º, inciso VI do Prov 8/2014 CGJ/CE - CNNR).

9

Foi apresentado Provimento da Presidência do TJ de designação do Juiz de Paz Titular e
Suplente? Ou já foi encaminhada lista tríplice ao Juiz Diretor do Foro? (Art. 1014, §1º,
inciso V do Prov 8/2014 CGJ). (PARA AS SERVENTIAS DE RCPN).

10

O(a) Titular está contribuindo com a previdência social regularmente? (Art. 40 Lei Federal
8.935/94)

11

O(a) delegatário(a) recolhe, mensalmente, o Imposto de Renda da Pessoa Física através
do Carnê-Leão? (RIR, Decreto 3000/1999, art. 106, I) (art. 71, VIII, da Lei 12.342/94).

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE I - REGULARIDADE CADASTRAL DA SERVENTIA, DOS RESPONSÁVEIS E DO QUADRO FUNCIONAL
(Continuação)

SIM / NÃO*

12

O delegatário dispõe das certidões negativas de tributos federais, estaduais, municipais e
trabalhista, que comprovem a regularidade da sua situação contábil, fiscal e trabalhista?
(IN RFB 734/2007)

13

Todos os funcionários estão regularmente contratados com CTPS assinada? (art. 20 da
Lei Federal nº 8935/94, art. 487, Lei 12.342/94- CODOJECE, art. 31 do Prov. 6/2010 e
art. 36, § 4º do Prov. 8/2014 do CNNR)

14

As contribuições sociais dos funcionários estão sendo recolhidas (a GPS do INSS e a
GRF do FGTS) ?

15

O(a) delegatário(a) dispõe da certidão negativa
previdenciárias (CND) pelo CEI e pelo CNPJ?

16

O(a) delegatário(a) dispõe da certidão negativa de regularidade do FGTS (CRF) pelo CEI
e pelo CNPJ?

17

Comunica à Corregedoria-Geral a relação dos escreventes, auxiliares e substitutos, por
meio de lançamento e atualização do quadro funcional no sistema Portal Extrajudicial –
PEX? (art. 36, § 6º Prov. 8/2014 CNNR).

ITEM

PARTE II – QUALIDADE DO ATENDIMENTO, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA

18

A localização da Serventia é de fácil acesso? (Art. 4º da Lei 8.935/94, c/c art. 3º, Prov.
8/2014).

19

A serventia está identificada na fachada, de forma que identifique suas atribuições? (arts.
4º e 30 da Lei 8.935/94, CNNR. art. 3º, 4º e 5º do Prov 8/2014, c/c art. 71, VIII, da Lei
12.342/94)

20

O horário de funcionamento da Serventia está entre 8h e 17h, podendo ser de no mínimo
seis (06) horas corridas de serviço? (art. 4º, CNNR).

21

Está afixado o horário de funcionamento da Serventia na entrada em local visível ao
público? (art. 4º, § 3º do Provimento 8/2014-CGJ/CE).

22

Está afixada em mural a TABELA DE EMOLUMENTO atualizada? (art. 14, VII do Prov
8/2014-CGJ/CE )

23

Desempenha todas as atribuições de sua competência?

24

São cobrados estritamente os emolumentos, taxas e preços constantes das tabelas
aprovadas pelo Poder Judiciário? (Lei 10.169/2000, art. 4º)

25
26

do

INSS,

das

contribuições

A serventia mantém em suas dependências, à disposição para consultas, edição
atualizada do Código Notarial e Registral do Estado do Ceará? (Art. 3º e 14, XVI, do
Prov. 8/2014 – CNNR).
O delegatário fornece recibo, independente de solicitação, discriminando os valores
cobrados pelos serviços e arquivando cópias? (art. 6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e
art. 14, inciso VIII do Prov. 8/2014 do CNNR).

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE II – QUALIDADE DO ATENDIMENTO, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA (Continuação)

SIM / NÃO*

27

Estrutura, espaço e instalações são adequados para o funcionamento da Serventia,
como prédio em boas condições estruturais, espaço suficiente para funcionamento,
guarda do acervo e acomodação do público que aguarda atendimento? (Art. 4º da Lei
8.935/94, c/c art. 3º, Prov. 8/2014 e art. 71, VIII, Lei 12.342/94)

28

Possui estrutura e instalações básicas para proteção e segurança do público e do
acervo, como instalação de extintor de incêndio, grades de proteção nas janelas e portas
e teto forrado, ou outras medidas de segurança. (Art. 2º, 3º, da Lei 8.935/94, art. 121, do
Prov. 8/2014-CGJ/CE e art. 71, VIII, Lei 12.342/94).

29

Possui equipamentos e mobília adequados e suficientes para um bom atendimento?
(Arts. 4º e 41 da Lei 8.935/94, arts. 2º e 3º do Prov 8/2014 e art. 71, VIII, Lei 12.342/94).

30

A organização e higiene dos ambientes, a ordem dos papéis e documentos são
adequados para o funcionamento da serventia? (art. 71, VIII, da Lei 12.342/94).

31

32

Sendo o Cartório de médio ou grande porte, afixou em local visível ao público informação
do tempo máximo de espera de 30 min., para iniciar o atendimento, a partir da entrada do
usuário na fila de atendimento? (art. 5º e parágrafo único do art. 6º, ambos do
Provimento 08/2014-CGJ/CE – CNNR).
Sendo o Cartório de médio ou grande porte, utiliza de sistema de senhas para o controle
da fila de atendimento e do tempo de espera? (art. 6º, do Provimento 08/2014-CGJ/CE –
CNNR).

33

Sendo Cartório de grande procura pelos usuários, adota guichê próprio para atendimento
preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência? (arts. 1º e 2º, Lei
10.048/2000)

34

A equipe apresenta-se treinada para prestar um bom serviço e atendimento? 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? (Lei 8.935/94, art. 21).

35

A quantidade de funcionários é adequada às demandas da Serventia?

36

Os serviços notariais e registrais prestados, de um modo geral, pelo cartório, tendo em
vista as prescrições da lei, regulamentos e demais instrumentos normativos emanados
do Poder Judiciário, são de boa qualidade? (Lei 8.935/94, arts. 4º e 37 e CNNR/CGJ-CE)

37

A partir das impressões iniciais, a prestação dos serviços pelo cartório e por seu
delegatário, com base nos critérios de eficiência, urbanidade e presteza, é de boa
qualidade? (Lei 8.935/94, art. 30, II)

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,

Manual da Correição e Inspeção Extrajudicial
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE II – QUALIDADE DO ATENDIMENTO, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA (Continuação)

38

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? (Lei
8.935/94, CNNR)

39

O delegatário já respondeu a alguma representação ou procedimento administrativo pela
cobrança excessiva de emolumentos? (Lei 8.935/94, art. 31 ; Lei 10.169/2000, art. 3 º)

40

Existem reclamações, representações ou procedimentos disciplinares instaurados contra
o delegatário ou seus prepostos no Juízo do Foro local, para apuração de
responsabilidades pelo descumprimento das normas e instruções dos serviços? (Lei
8.935/94, art. 37)

ITEM

PARTE III – REGULARIDADE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

41

Conhece e Utiliza bem o Sisguia Extrajudicial Online e envia a movimentação dos atos e
selos ao FERMOJU no Cartório e por funcionário da serventia?

42

O(a) delegatário(a) mantém atualizadas as informações da serventia no CNJ, no sistema
Justiça Aberta do CNJ, acerca prestação das informações da quantidade de Atos
praticados e da Arrecadação total Bruta, dos dados do substituto e da Unidade
Interligada? (Prov. 24/2012 do CNJ)?

43

Efetivou o cadastro e acessa regularmente o Portal Extrajudicial (PEX)? (Art. 1003 e
1004 do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

44

Efetivou o cadastro e acessa o regularmente o Sistema Malote Digital? (Provimento
8/2014-CGJ/CE – CNNR).

45

Criou e mantem cópias de segurança em microfilme, ou arquivos em mídia digital
formado por imagens extraídas por meio de scanner, ou fotografia, ou arquivo de dados
assinado eletronicamente com certificado digital, que em sua fase inicial deverá abranger
os livros obrigatórios previstos em lei a partir de 1980, de acordo com a Recomendação
nº 9/2013, alterada pela de nº 11, ambas do CNJ?

46

O(a) delegatário(a) escritura regularmente o LIVRO DE REGISTRO DIÁRIO AUXILIAR
DA RECEITA E DA DESPESA e APRESENTOU AO CORREGEDOR PERMANENTE
PARA VISTO? (Provimentos nº 34, e 42, ambos do CNJ e Art. 1027 do Provimento
8/2014-CGJ/CE).

47

Em se tratando de Serventia vaga, o responsável interino, vem informando o balanço
mensal no TJCE?

48

Possui o Livro de Registro de Inspeções e Correições? (art. 29, I, do Provimento 08/2014CGJ/CE-CNNR).

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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SIM / NÃO*

SIM / NÃO*
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE III – REGULARIDADE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (Continuação)

49

Sendo Ofício de Notas e/ ou de Registros de RTD ou ainda de Registro de Imóveis
apresenta regularmente, nos prazos, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI à
Receita Federal? (art. 8º da Lei Federal nº10.426/2002 e IN/ RFB nº 1.112/2010 e ART.
536 do Prov. 8/2014 do CNNR).

ITEM

SIM / NÃO*

PARTE IV - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (Art. 29 ao
113, da Lei 6015/73 e art. 46 ao 232, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR)

50

Estão afixadas informações claras sobre a gratuidade para a lavratura dos assentos de
nascimento e óbito, bem como para emissão das primeiras certidões? (art. 30, §3º-C,da
Lei Federal 6.015/73 e art. 68 do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

51

Os atos gratuitos são informados ao FERMOJU nos prazos? (art. 72, § 10º da CNNR)

52

Preenche os campos específicos do Cartório e do número do assento nas Declarações
de Nascido Vivo (DNV) e nas Declarações de Óbito (D.O), e as mantém arquivadas em
ordem cronológica? (ART. 77, §1º e 192 e 193, todos do Provimento 8/2014-CGJ/CE –
CNNR).

53

Trimestralmente são encaminhadas as informações relacionadas aos nascimentos,
casamentos e óbitos ao IBGE, sujeito, inclusive, a multa de 01 a 05 salários mínimos,
caso não esteja informando? (art. 49 da Lei Federal 6.015/73 e art. 69 do Provimento
8/2014-CGJ/CE – CNNR)

54

Os óbitos registrados no mês estão sendo comunicados dentro dos primeiros 05 (cinco)
dias de cada mês ao INSS (Portaria MPAS nº 847/01, que regulamentou o art. 68 da Lei
Federal 8.212/91); à Secretaria de Saúde do Município; à Justiça Eleitoral (art. 71, § 3º,
Lei Federal 4.737/65-Código Eleitoral; à Junta do Serviço Militar, e sendo óbitos de
estrangeiros, à Polícia Federal (art. 200 do Provimento 8/2014-CGJ/CE); e ainda à
Secretaria de Segurança Pública do Estado e à Receita Federal do Brasil (Lei
13.114/2015, que alterou o art. 80 da Lei 6.015/73)?

55

Os editais de proclamas expedidos nos processos de habilitação de casamento ou os
recebidos de outras Comarcas são afixados em local ostensivo no Cartório, publicados
na imprensa local (quando existe) e escriturados no Livro “D”? (art. 67, §1º, da Lei
Federal 6.015/73 e art. 136, do Provimento 8/2014-CGJ/CE-CNNR).

56

São feitas as anotações e averbações nos registros civis anteriores de nascimento,
casamento e óbito, com remissões recíprocas, no prazo de cinco dias, dos registros
levados a efeito na Serventia e das comunicações recebidas de outros Cartório? (arts.
106 e 107 da Lei Federal 6.015/73. E art. 113, 114, 116, 117, 118 e 119, todos do
Provimento 8/2014-CGJ/CE).

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,

Manual da Correição e Inspeção Extrajudicial

SIM / NÃO*
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE IV - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (Art. 29 ao
113, da Lei 6015/73 e art. 46 ao 232, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR) (Continuação)

57

São feitas as comunicações dos registros de casamento e de óbitos, das anotações e
averbações e dos registro do livro “E” (Inscrição e Transcrição) levados a efeito na
Serventia em questão, para os Cartório de registro primitivo, para fins de anotação e
averbação no respectivo registro primitivo? (Art. 106, parágrafo único e art. 107 da Lei
Federal 6.015/73. E art. 142, 143, 201, 207, 211, 214 e parágrafo único do art. 219,
todos do Provimento 8/2014-CGJ/CE).

58

São arquivadas no Cartório as comunicações recebidas de outras serventias de registros
ou averbações ali levados a efeito, para fins de anotação nos registros primitivos da
serventia, assim como as comunicações feitas com a mesma finalidade? (art. 106,
parágrafo único da Lei 6015/73 e art. 201, do Provimento 8/2014-CGJ/CE)

59

São encaminhadas ao Juízo competente as certidões de registro de nascimento em que
foi estabelecida apenas a maternidade, juntamente com o Termo de Alegação de
Paternidade ou do Termo Negativo de Alegação de Paternidade? (art. 2º da Lei Federal
8.560/92 e art. 86, do Provimento 8/2014-CGJ/CE).

60

No reconhecimento voluntário da paternidade é observado os procedimentos e
gratuidade previstos no Provimentos nº 16/2012 e 19/2012 do CNJ?

61

As certidões são emitidas conforme os padrões do modelo instituído pelo Conselho
Nacional de Justiça, mediante os Provimentos nº 02 e 03/CNJ/2009?

62

É observado o disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei nº 6.015/1973, que veda o
registro de prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores?

63

Nos assentos de nascimentos de indígenas é observado o disposto nos arts. 89 a 94, do
Provimento nº 8/2014-CGJ/CE?

64

O Cartório está atendendo na maternidade local, no modelo da Unidade Interligada, nos
termos dos Provimentos 13 e 17 do CNJ e dos arts. 103 a 124 do Provimento 8/2014CGJ/CE?

65

O registro tardio de nascimento é efetuado com observação das disposições do
Provimento nº 28/2013 do CNJ?

66

Foi
estabelecido
o
sistema
de
plantão
para
atendimento
aos sábados, domingos e feriados, do Serviço de RCPN, pelo Juiz de Direito Diretor do
Foro? (art.4º, §1º, da Lei Federal 8.935/94 e art. 4º, § 2º do Provimento 8/2104-CGJ/CE CNNR).

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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SIM / NÃO*
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

67

ITEM

PARTE IV - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (Art. 29 ao
113, da Lei 6015/73 e art. 46 ao 232, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR) (Continuação)

SIM / NÃO*

Sendo o Cartório de RCPN da Sede, ou o primeiro (1º) Ofício de RCPN, se houver mais
de um, inscreve no Livro “E” (de Inscrição e Transcrição) as decisões judiciais e os atos
relativos ao estado e a capacidade civil (separações judiciais; divórcios; emancipações;
ausências; interdições; traslados ou registros de nascimentos, casamentos e óbitos de
brasileiros ocorridos no estrangeiro, inclusive escritura públicas de separações e
divórcios consensuais (previstas no art. 3º da Lei nº 11.441/2007)? E arquiva as
respectivas cópias em ordem cronológica? (art. 33, parágrafo único da Lei 6.015/73 e art.
59, §§ 1º e 2º do Provimento 8/2014-CGJ/CE-CNNR).
PARTE V - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS PARA
PROTESTO (LEI 9.492/97 e art. 978, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR e CODOJECE)

68

Sendo o Cartório do 1º Oficio da Comarca do interior faz a Distribuição dos Títulos para
protestos (art. 544 da Lei nº 12.342/94), ou foi estabelecida a distribuição por meio de
uma Central, nos termos da Resolução nº 01/2015 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça?

69

Sendo o Cartório Distribuidor de Protestos, faz os cancelamentos e baixas na distribuição
dos títulos levados a efeito nos cartórios de protestos, recolhendo os valores do
FERMOJU? (art. 305, §3º e art. 978, II, do Provimento 8/2014-CGJ/CE).

ITEM

PARTE VI - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS (LEI 9.492/97 e art. 259 ao
337, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR e CODOJECE)

70

Os emolumentos de baixa do protesto são repassados com a respectiva comunicação ao
Ofício Distribuidor para os procedimentos de baixa, juntamente com o repasse das custas
para recolhimento dos valores ao FERMOJU? (art. 978, § 1º, do Prov. 08/2014-CGJCE).

71

Os títulos e documentos de dívida recepcionados, apresentados ou distribuídos no
horário regulamentar são protocolizados dentro do prazo de 24 horas, obedecendo à
ordem cronológica da entrega (art. 5º da Lei Federal 9.492/97)?

72

Os protestos são registrados no prazo legal de 03 dias contados do protocolo, não
havendo o pagamento ou desistência do protesto; com o respectivo instrumento entregue
ao apresentante? (art. 20 da Lei Federal 9.492/97).

73

As importâncias referentes a títulos resgatados são entregues a quem de direito até o 1º
dia útil subsequente ao pagamento? (art. 19, §2º, da Lei Federal 9.492/97).

74

O registro do protesto e seu instrumento contêm todos os requisitos legais (data e nº do
protocolo, nome e endereço do apresentante, transcrição do título/documento,
identificação e endereço do devedor, certidões das intimações/respostas, data e
assinatura do tabelião) consoante o disposto no art. 22 da Lei Federal 9.492/97?

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,

Manual da Correição e Inspeção Extrajudicial

SIM / NÃO*

SIM / NÃO*
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71

Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE VI - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS (LEI 9.492/97 e art. 259 ao
337, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR e CODOJECE) (Continuação)

75

Os documentos que instruem os atos praticados são mantidos em arquivo (Intimações,
Editais, Documentos de averbação, Mandado judicial, Solicitação de retirada e devolução
de documentos, comprovação de pagamentos aos credores, ordens de cancelamentos)?
(art. 35 da Lei Federal 9.492/97)

76

É exigido o reconhecimento de firma nas declarações de anuência para
cancelamento e registro de protesto, conforme o disposto no art. 26, §1º, da Lei Federal
9.492/97?

ITEM

PARTE VII - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS TABELIONATOS DE NOTAS (LEI 6.015/73 e Provimento 8/2014CGJ/CE – CNNR).

77

78

79
80
81

82

83
84
85
86

SIM / NÃO*

Mantém fichário de cartões de autógrafo? E escritura o Livro de Depósito de Firma
Reconhecida por Autenticidade? (Art. 29, II, e art. 347, II e art. 499, do Provimento 8/2014CGJ/CE).
No reconhecimento de firmas, dentre os requisitos exigidos, são verificados os tipos da
espécie (se
por
autenticidade
ou
por
semelhança), bem como o nome do signatário por extenso e de modo legível? (art. 496 do
Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).
É observado o reconhecimento autêntico de firma nas transferências de veículos automotores
e nos contratos ou documentos de natureza econômica de valor apreciável? (Art. 496, § 5º e o
caput do art. 498, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).
Observa-se a vedação do reconhecimento de firma em documentos sem data / incompletos,
em branco ou que contenham espaços em branco? (Arts. 501 e 502 do Provimento 8/2014CGJ/CE – CNNR).
Para a lavratura das escrituras envolvendo bens imóveis, as partes envolvidas são
cientificadas da possibilidade de obtenção prévia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT, nos termos da Recomendação nº 3, de 15 de março de 2012, da Corregedoria
Nacional de Justiça?
O(a) notário(a) está incluindo os atos praticados de Testamentos, de Escrituras de Divórcio,
Separação e Inventário, de Escrituras Diversas e Procurações nas Centrais: RCTO, CESDI,
CEP e CNSIP, no Portal da CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados), estabelecida pelo Prov. nº 18/2012, do CNJ, alterado pelo Prov. nº 31/2013,
do CNJ?
Encaminha cópia das procurações que outorga poderes de Pessoas Jurídicas, à Junta
Comercial? (Prov. 42/2014, do CNJ)

Faz constar nas Escrituras lavradas que envolvem alienações e aquisições de imóveis, a
expressão “EMITIDA A DOI”? (Instrução Normativa SRF nº 1.112/2010).
Faz constar que consultou a Central de Indisponibilidade de Bens na lavratura de
escrituras que envolvem alienações e aquisições de imóveis? (Provimento 39/2014 do
CNJ).
Solicita a certidão negativa de incapacidade civil do alienante, na lavratura das escrituras
que envolvem alienações e aquisições de imóveis? (Art. 383, XXI, do Prov. 08/2014CGJ/CE).

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,

72

SIM / NÃO*
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE VIII - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (Art. 127
ao 166, da Lei 6015/73 e art. 527 ao 591, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

87

Faz constar nos Registros dos Títulos e Documentos, quando se tratam de documentos
que envolvem alienações e aquisições de imóveis, a expressão “EMITIDA A DOI”?
(Instrução Normativa SRF nº 1.112/2010).

88

São mantidos em arquivo todos os documentos relacionados aos atos de seu ofício?

ITEM

89
90
91
92
ITEM

93
94
95
96

97

PARTE IX - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS (Art. 114 ao
126, da Lei 6015/73 e art. 233 ao 258, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

SIM / NÃO*

SIM / NÃO*

No registro das sociedades, fundações e partidos políticos são observados todos os
requisitos previstos no art. 120 da Lei Federal 6.015/73?
As averbações e alterações estatutárias ou contratuais são feitas nos registros primitivos,
nos termos dos arts. 180 e 181 do CNNR?
Todos os exemplares de contratos, atos, estatutos e publicações, registrados ou
averbados, são arquivados e encadernados, acompanhados de índice que facilite a
busca e o exame?
É observada a competência do Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das
Juntas Comerciais, abstendo-se a serventia de registrar atos constitutivos de sociedade
empresária, nos termos do art. 1.150 do Código Civil?
PARTE X - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS (Art. 167 ao 288, da Lei
6015/73 e art. 592 ao 977, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

SIM / NÃO*

Os títulos apresentados são protocolizados no momento de sua entrada na Serventia,
consoante o disposto no art. 182 da Lei Federal 6.015/73?
São atendidos os requisitos para registro das incorporações imobiliárias e são mantidos
em arquivo todos os documentos relacionados, consoante o disposto no art. 32 da Lei
Federal 4.591/64?
São atendidos os requisitos para registro de loteamento e são mantidos em arquivo todos
os documentos relacionados, consoante o disposto no art. 18 da Lei Federal 6.766/79?
São canceladas as prenotações, decorridos 30 (trinta) dias do seu lançamento no
Protocolo, dos títulos não registrados por omissão do interessado em atender às
exigências legais, consoante o disposto no art. 205 da Lei Federal 6.015/73?
É mantida rigorosamente atualizada a escrituração do “Livro nº 4 – Indicador Real” (art.
173, inciso IV, e art. 179 da Lei Federal 6.015/73) e do “Livro nº 5 – Indicador Pessoal”
(art. 173, inciso V, e art. 180 da Lei Federal 6.015/73), os quais podem ser substituídos
pelo sistema de fichas?

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

98
99

PARTE X - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS (Art. 167 ao 288, da Lei
6015/73 e art. 592 ao 977, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR). Continuação

SIM / NÃO*

O registro é realizado no prazo de 30 (trinta) dias da protocolização dos títulos, conforme
previsto no artigo 188 da Lei nº 6.015/1973?
É observado o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento de certidão, consoante o
disposto no artigo 19 da Lei nº 6.015/1973?

100

Escritura regularmente o Livro obrigatório de Cadastro Especial das Aquisições de
Imóveis Rurais por Estrangeiros (no qual deverá constar: I - menção do documento de
identidade das partes contratantes ou dos respectivos atos de constituição, se pessoas
jurídicas; II - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e
confrontações e III - transcrição da autorização do órgão competente, quando for o caso?
(Art. 10 da Lei 5.709/71).

ITEM

PARTE X - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS OFÍCIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS (Art. 167 ao 288, da Lei
6015/73 e art. 592 ao 977, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR). Continuação

101

Está encaminhando trimestralmente a Relação de Aquisição de Imóveis Rurais por
pessoas Estrangeiras à CGJ (por enviou de e-mail para o endereço:
terras.estrangeiros@tjce.jus.br,,, ainda que na forma de declaração negativa) e ao
Ministério da Agricultura/INCRA, por meio de ofício, quando ocorrer movimentação de
registro de bem? Sob pena de perda de delegação. (Lei 5.709/71, art. 11 e art. 869, do
Prov. 8/2014-CGJ/CE).

ITEM

PARTE XI - OCORRÊNCIAS NOS REGISTROS E FORMAÇÃO DOS LIVROS

102

Os livros, bem como as fichas, papéis e documentos são mantidos em ordem e
arquivados em local adequado e seguro? (art. 71, VIII, c, Lei 12.342/94).

103

Os livros, as fichas, papéis e documentos estão em bom estado de conservação (Ou
necessitam de recuperação ou restauração)?

SIM / NÃO*

SIM / NÃO*

Existem na Serventia todos os livros obrigatórios e os mesmo são regularmente

104 escriturados? (Lei de Registros Públicos 6.015; art. 30, II, e arts. 59, 249, 325, 510, 555 e
655, do Provimento 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

O valor dos emolumentos, do FERMOJU e dos selos, são anotados nas procurações, e

105 nos demais atos lavrados/registrados e nos traslados emitidos? (Art. 6º da Lei Federal nº
10.169/2010 e art. 14, § único da Lei n.º 6.015/73 e art. 30, inciso VII do CNNR).

O nº do selo utilizado no ato é anotado nos atos lavrados e nos traslados emitidos? (Art.

106 6º da Lei Federal nº 10.169/2010 e art. 14, § único da Lei n.º 6.015/73 e art. 30, inciso VII

INSPEÇÃO
EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
do CNNR).

Os Livros de folhas soltas são imediatamente encadernados (com capas duras), após o
encerramento (não sendo adequado o encadernamento em espiral)? (arts. 26, § 2º, art.
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
107
354, II, 516, § 3º do Prov. 08/2014-CGJ/CE e art. 71, VIII, b, da Lei 12.342/94CODOJECE).
LEGISLAÇÃO
REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
São cobrados
estritamente
os emolumentos,
conforme
valores constantes
daDO
TABELA
JUDICIÁRIA
DO CEARÁ
(CODOJECE);
CÓDIGO DE NORMAS
NOTARIAL
E REGISTRAL
CEARÁ (CNNR):
aprovada pelo Poder
14, IX do
Prov. LEI
08/2014-CGJ/CE
e art.PROVIMENTOS
30,
108 vigente 8/2014-CGJ/CE;
PROVIMENTO
LEI DE Judiciário?
REGISTOS (art.
PÚBLICOS:
6015/73;
FEDERAL 8.935/94,
VIII, da Lei 8.935/94
e art. 71,NACIONAL
VIII, “j”, da DE
Lei JUSTIÇA
12.342/94).
DO CONSELHO
(CNJ) E OUTRAS NORMAS.

109 Os Livros estão identificados? (art. 71, VIII, b, da Lei 12.342/94-CODOJECE)

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE XI - OCORRÊNCIAS NOS REGISTROS E FORMAÇÃO DOS LIVROS (Continuação)

SIM / NÃO*

110

Nos Termos de abertura constam a numeração dos Livros? (art. 24, § 1º, do Prov. 8/2014CGJ/CE – CNNR).

111 As folhas estão rubricadas e numeradas? (art. 30, do Prov. 8/2014-CGJ/CE – CNNR).
112

Os atos estão ordenados e numerados sequencialmente e sem repetições de ordem?
(art. 71, VIII, da Lei 12.342/94-CODOJECE).

113

Os erros e acertos são retificados por ressalvas, sem rasuras ou uso de corretivo? (art.
30,V, VI e VII, do Prov. 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

114

Os espaços e versos em branco são inutilização ou destinados? (art. 71, VIII, da Lei
12.342/94-CODOJECE e art. 30, III, do Prov. 8/2014-CGJ/CE – CNNR).

115

Os registros dos livros estão assinados pelo responsável e pelas partes? (art. 30, III e
VIII, e art. 31, ambos do Prov. 08/2014-CGJ/CE).

116

Os atos já assinados estão totalmente preenchidos, ou existem em branco assinados
pelas partes? (art. 30, X, do Prov. 08/2014-CGJ/CE).

117

A expressão “ACM/FERC”, foi substituída pela “valor do emolumento / valor do
FERMOJU /valor do selo”, para destacar nos atos lavrados o valor percebido?

118
119
120
121
122
123
124

Os livros possuem Índices alfabético dos assentos lavrados? (art. 71, VIII, da Lei
12.342/94-CODOJECE).
Os assentos de casamento contêm todos os requisitos constantes do artigo 1.536 do
Código Civil?
Os Termos Abertura e de Encerramento foram lavrados em datas distinta conforme o
caso? (art. 30, do Prov. 08/2014-CGJ/CE).
Constam qualificação das pessoas que assinaram "a rogo" pelas partes? (art. 359, §1º
do Prov.08/14)
Os registros estão em ordem sequencial e crescente nos livros? (art. 26, §1º, do
Provimento 8/2014-CGJ/CE)
A numeração dos registros dos atos está correta sem repetições? (art. 26, §1º, do
Provimento 8/2014-CGJ/CE).
Existem espaços destinados para as averbações? (Lei 6.015/73 - Lei de Registros
Públicos).
Escritura no “Livro B, de Registro de Pessoas Jurídicas (RPJ), as matrícula das oficinas

125 impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agencias de notícias”,
considerando os requisitos previstos nos arts. 122, 123 e 126 da Lei Federal 6.015/73?

126

Nos registros das sociedades (RPJ), fundações e partidos políticos são observados todos
os requisitos previstos no art. 120 da Lei Federal 6.015/73, acerca da Denominação, dos
fins, da sede, do tempo de duração, da administração,da responsabilidade dos membros,
da extinção, dos nomes e qualificação dos fundadores e membros da diretoria?

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE XI - OCORRÊNCIAS NOS REGISTROS E FORMAÇÃO DOS LIVROS (Continuação)

SIM / NÃO*

127

Os registros dos atos constitutivos e averbações das fundações (no RPJ) são feitos
mediante aprovação do Ministério Público? (art. 243, do Provimento 8/2014-CGJ/CE).
São lavrados nas margens dos respectivos registros os certificados de notificação

128 extrajudicial (no RTD) ou da entrega de registros? (art. 466, §4º do Prov. 8/2014CGJ/CE).

129

Depois de concluído os lançamentos nos livros de Registro de Títulos e Documentos
(RTD), faz referencia, anotando no Livro de Protocolo de RTD, o número de ordem sob o
qual tiver sido feito o registro ou a averbação, em coluna própria? (art. 535 do Prov.
08/2014-CGJ/CE e art. 150 e 154, da Lei 6.015/73).

130

Mantem atualizada a escrituração do Livro "D" Indicador Pessoal do RTD? (Art. 556, IV,
do Provimento 8/2014-CGJ/CE).

131

Os registros dos livros de RTD possui numeração de ordem sequencial e crescente? (Art.
561, Prov.08/2014).

132

O Livro de Protocolo do RTD é encerrado diariamente? (art.151, paragrafo único da
Lei 6.015/73).

133 O Livro de Protocolo do RTD possui coluna de nº de ordem? (art. 135 da Lei 6.015/73)
O livro de Protocolo de RTD possui coluna para anotação do dia e mês; natureza do titulo

134 e qualidade do lançamento (se integral ou resumido); nome do apresentante e anotações
e averbações? (art. 556, do Prov. 08/2014-CGJ/CE).

135

O Livro de Distribuição de Títulos para Protesto contem colunas para anotação do
número de ordem dos títulos distribuídos; qualidade dos títulos distribuídos; quantidade
os títulos distribuídos; baixa /cancelamento na distribuição? (Lei 9.492/97 e art. 287 do
Prov. 08/2014-CGJ/CE)
O Livro de Apontamento de Títulos para Protestos, possui todas as colunas destinadas a

136 anotação do número de ordem; natureza do título / documento de divida; valor;
apresentante; devedor e ocorrências e baixa/cancelamento? (Art. 32 da Lei 9.492/97).

O Livro de Apontamento de Títulos para Protestos é encerrado diariamente, constando

137 no Termo Diário de Encerramento: a quantidade de títulos ou documentos apontados no

138

139

dia? (art. 32 da Lei 9.492/97)
Os registros dos livros de Instrumento de Protesto de Títulos contém todos os
requisitos legais, como: data; número do protocolo; qualificação do apresentante;
transcrição do documento a ser protestado; certidões das intimações feitas e das
respostas; do aceite; qualificação do devedor; data e assinatura do Tabelião?
(art. 22 da Lei 9.492/97).
Faz o destaque do Número da MATRÍCULA – CNJ nos registros civis de pessoas
naturais, de nascimento, casamento e de óbitos?

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Questionário / Lista de Vericação - Anexo III
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA PERMANENTE
QUESTIONÁRIO/LISTA DE VERICAÇÃO - (ANEXO III, do Provimento nº 13/2015-CGJ/CE)
LEGISLAÇÃO REGULADORA CONFERIDA: LEI ESTADUAL nº 12.342/94: CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO CEARÁ (CODOJECE); CÓDIGO DE NORMAS NOTARIAL E REGISTRAL DO CEARÁ (CNNR):
PROVIMENTO 8/2014-CGJ/CE; LEI DE REGISTOS PÚBLICOS: 6015/73; LEI FEDERAL 8.935/94, PROVIMENTOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) E OUTRAS NORMAS.
ITEM

PARTE XII - REGULARIDADE NA GUARDA, USO E RECOLHIMENTOS TAXA DOS SELOS (FERMOJU)

SIM / NÃO*

A Serventia está em dia com o recolhimento dos valores ao TJCE, relativos à taxa

140 fiscalização judiciária, pelos atos já lançados no sistema de controle de atos, não
havendo Guias de selos em atraso?

141

Os selos são guardados de forma adequada e segura?

142 Utiliza os selos em ordem sequencial de distribuição e recebimento?
ITEM

PARTE XIII - REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS ATOS PRATICADOS E DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE
FICALIZAÇÃO JUDICIÁRIA

SIM / NÃO*

A Serventia está em dia com o recolhimento dos valores ao TJCE, relativos à taxa de

143 fiscalização judiciária, pelos atos já lançados no sistema de controle de atos, não
havendo Guias de FERMOJU em atraso?

144

Os lançamentos dos atos praticados no sistema de controle do TJCE são feitos
tempestivamente, não havendo períodos com atraso de informação?

INSTRUÇÕES (*)
1) RESPOSTAS = NÃO*, REPRESENTA OCORRÊENCIA OU IRREGULARIDADE, QUE
NECESSITA DE MEDIDA DE CORREÇÃO / REGULARIZAÇÃO POR PARTE DO RESPONSÁVEL
PELA UNIDADE EXRAJUDICIAL, A SER DETERMINADA PELO MAGISTRADO.
2) OS INTENS DE VERIFICAÇÃO DESTA LISTA PODERÃO SER AMPLIADOS PELO
MAGISTRADO.

Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:____________________________________.
Em:_____/_____/_____,
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Relatório Inicial Circunstanciado - Anexo IV
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO CEARÁ
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL - DA CORREGEDORIA PERMENENTE
RELATÓRIO INICIAL CIRCUNSTANCIADO - (ANEXO IV, do Provimento nº XX/2015-CGJ/CE)
COMARCA:
JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE:
Nº Processo / Documento Administrativo:
SERVENTIA INSPECIONADA:
NOME DO(A) RESPONSÁVEL DA SERVENTIA:
Nº ITEM DA
LISTA DE
VERIFICAÇÃO

OCORRÊNCIAS / IRREGULARIDADES
VERIFICADAS

EVIDÊNCIA DA NÃO
CONFORMIDADE

DETERMINAÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO

PRAZO

ESTABELECIDO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO CEARÁ
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL - DA CORREGEDORIA PERMENENTE
RELATÓRIO INICIAL CIRCUNSTANCIADO - (ANEXO IV, do Provimento nº XX/2015-CGJ/CE)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E OUTRAS MEDIDAS ADOTADAS
Assinatura do(a) Juiz(a) Corregedor(a) Permanente:__________________________________________________. Em:______/_____/______,
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Relatório Final Circunstanciado - Anexo V
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL - DA CORREGEDORIA PERMENENTE
RELATÓRIO FINAL CIRCUNSTANCIADO - ANEXO V, DO PROVIMENTO Nº 13/2015-CGJ/CE
CONCLUSIVO DAS MEDIDAS ADOTADAS RELATIVAS AS OCORRÊNCIAS/IRREGULARIDADES VERIFICADAS NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

COMARCA:
JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE:
Nº Processo / Documento Administrativo:
SERVENTIA INSPECIONADA:
NOME DO(A) RESPONSÁVEL DA SERVENTIA:
Nº ITEM DA
LISTA DE
VERIFICAÇÃO

OCORRÊNCIAS /
IRREGULARIDADES
VERIFICADAS

MEDIDAS CORRETIVAS
ADOTADAS PELO
RESPONSÁVEL DA
SERVENTIA

CONFERÊNCIA E CONFIRMAÇÃO OUTRAS MEDIDAS ADOTADAS
DA REGULARIZAÇÃO DA
PELO CORREGEDOR
OCORRÊNCIA PELO
PERMANENTE DE CARATER
CORREGEDOR PERMANENTE
DISCIPLINAR

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO CEARÁ
INSPEÇÃO EXTRAJUDICIAL - DA CORREGEDORIA PERMENENTE
RELATÓRIO INICIAL CIRCUNSTANCIADO - (ANEXO IV, do Provimento nº XX/2015-CGJ/CE)

COMPLEMENTARES
E OUTRAS MEDIDAS
ADOTADAS Página:
AssinaturaINFORMAÇÕES
do(a) Juiz(a) Corregedor(a)
Permanente:_________________________________.
Em:_____/____/_____,
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