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1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (do mês de 

referência) 

<NÃO APLICÁVEL> 

 

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e 

resultado acumulado até o período de referência do relatório) 

NOME DO PROJETO 

SITUAÇÃO NO PERÍODO 

Planejado 
(% Acumulado 
até o momento) 

Realizado 
(% Acumulado 
até o momento) 

Comentário 
(Concluído / Em dia / Atrasado.  
Mencionar as ações atrasadas) 

Desenvolvimento de Banco de 
Dados de Depósito de Firmas 

0% 0% 

O cronograma de desenvolvimento 
dos projetos está previsto para 
iniciar a partir de Jan/2020, pois 
em 2019 a unidade interveniente 
(DGTEC) estava trabalhando no 
desenvolvimento de outras 
ferramentas eletrônicas prioritárias 
para a DGFEX. 

Digitalização de Acervos 
Cartorários – Livro Eletrônico 

0% 0% 

 

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E 
OPERACIONAIS 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

<NÃO APLICÁVEL> 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

 

O Gráfico 1 representa a quantidade de 
serviços fiscalizados pela Divisão de 
Fiscalização Extrajudicial – DIFEX, por 
semestre.  
 
A DIFEX conta com 15 servidores para 
proceder às fiscalizações dos 473 
Serviços Extrajudiciais do Rio de 
Janeiro. As fiscalizações são 
determinadas nos processos 
administrativos por autoridade judiciária 
e podem ter por objeto os recolhimentos 
devidos ao FETJ, formalidades dos atos 
(verificação dos atos próprios e 
documentação) ou preventivas. 
 
No 2º semestre de 2019, 89 Serviços 
Extrajudiciais foram fiscalizados, ou 
seja, ocorreu um aumento de 32,8% em 
relação ao 1º semestre de 2019. Já em 
relação ao ano de 2018, houve uma 
redução em razão das prioridades 
estabelecidas pela nova gestão, no 
sentido de uma atuação fiscalizatória 
mais qualitativa e com foco na apuração 
de denúncias criminais, sendo algumas 
realizadas em conjunto com o Ministério 
Público do Rio de Janeiro. Assim, em 
2019, a DIFEX fiscalizou 
presencialmente 156 serventias 
extrajudiciais, num total de 315 dias. 

 

De acordo com o Gráfico 2, no 2º 
semestre de 2019, realizaram-se 1.084 
atendimentos, sendo 113 atendimentos 
no balcão, 825 ao telefone e 147 por e-
mail, consolidando um total de 2.423 
atendimentos no ano de 2019. A DGFEX 
vem se esforçando para ampliar o 
acesso do público ao conhecimento da 
matéria extrajudicial, por meio do Portal 
Extrajudicial, o Mapa Extrajudicial, a 
Cartilha Extrajudicial, a Consolidação 
Normativa Extrajudicial Anotada e os 
Vídeos Institucionais. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

 

Os dados do Gráfico 3, referem-se às 
prestações de contas apresentadas até 
o momento, tendo em vista o prazo de 
apresentação previsto nos artigos 50 e 
51 da Consolidação Normativa da CGJ 
(Parte Extrajudicial).  
 
Assim, de acordo com os resultados 
fechados entre janeiro e outubro de 
2019, 918 prestações de contas foram 
recebidas de um total de 936 que 
deveriam ser apresentadas pelas 
serventias. Isto representa um 
percentual de 98,1% de adimplência na 
apresentação de prestações de contas 
dos serviços extrajudiciais, cuja meta 
estabelecida é 80%.  
 
Cumpre destacar que foram abertos 
processos administrativos para 
averiguação das pendências em relação 
às prestações de contas faltantes. 

 

 
A venda do selo eletrônico de 
fiscalização, cujo valor unitário atual é 
de R$ 0,80 (oitenta centavos), destina-
se ao reembolso dos atos gratuitos de 
nascimento e óbito praticados pelos 
serviços de Registro Civil de Pessoas 
Naturais, bem como às primeiras vias 
das certidões dos respectivos registros.  
 
O aludido reembolso é levado a efeito 
mensalmente. As demais vias das 
certidões de nascimento e óbito 
requeridas pelos hipossuficientes 
econômicos são reembolsadas 
quadrimestralmente. 
 
De acordo com o Gráfico 4, no 2º 
semestre de 2019, mais de 15,5 milhões 
de unidades de selos de fiscalização 
foram vendidos, representando um 
aumento de 9,2% em relação ao 1º 
semestre de 2019. Assim, o total 
apurado em 2019 foi de, 
aproximadamente, 29,8 milhões de 
unidades de selos vendidos. 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

 

De acordo com o Gráfico 5, no 2º 
semestre de 2019, R$ 12,43 milhões 
foram recolhidos ao FETJ em virtude da 
venda de selos, representando um 
aumento de 8,4% em relação ao 1º 
semestre de 2019. O montante 
arrecadado em 2019 foi de R$ 23,82 
milhões. 
 

 

Já em relação ao Gráfico 6, no 2º 
semestre de 2019, R$ 9,40 milhões foi o 
montante pago à título de reembolso 
dos atos gratuitos de nascimento e 
óbito. O valor total pago em 2019 foi de 
R$ 22,75 milhões. 
 
Assim, os valores apresentados nos 
Gráficos 4, 5 e 6 exprimem a fonte de 
custeio para cumprimento da Lei 
Estadual nº 3.001/1998. 
 
 

 

 
O Fundo de Apoio aos Registradores 
Civis das Pessoas Naturais do Estado 
do Rio de Janeiro (FUNARPEN - RJ) foi 
instituído pela Lei nº 6.281/12. Sua 
finalidade é compensar os registradores 
civis das pessoas naturais pelas 
hipóteses de atos praticados 
gratuitamente não abrangidas pelo 
reembolso de atos gratuitos de 
nascimento e óbito. Vale ressaltar que 
as receitas do FUNARPEN constituem 
fundo próprio. 
 
De acordo com o Gráfico 7, no 2º 
semestre de 2019, o total pago a título 
de reembolso dos atos gratuitos 
contemplados pelo FUNARPEN/RJ, foi 
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INDICADORES OPERACIONAIS 

GRÁFICO COMENTÁRIO 

de R$ 15,71 milhões. O montante pago 
em 2019 foi de R$ 38,92 milhões. 

 

No Gráfico 8, apresentam-se os 
resultados da receita oriunda dos 20% 
de emolumentos e custas extrajudiciais 
arrecadados ao FETJ, cuja previsão 
está disposta na Lei Estadual nº 
3.217/1999. 
 
Vale mencionar que os valores 
indicados foram extraídos do Portal da 
Transparência do TJRJ, disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transpar
encia/relatorios/execucao-
orcamentaria/execucao-orcamentaria> 
 
De acordo com os dados disponíveis no 
portal entre janeiro e novembro de 2019 
e a média calculada para o mês de 
dezembro de 2019, a receita do 2º 
semestre de 2019, no montante de R$ 
155,86 milhões, foi 10,5% maior 
comparativamente ao 1º semestre de 
2019. O montante total de 2019 foi de 
R$ 296,91 milhões, representando um 
aumento de 7,7% em relação ao ano de 
2018. 
 
Entre 2018 e 2019 a receita total 
arrecadada dos 20% ao FETJ foi de R$ 
572,59 milhões. 
 

 

 

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS 

METAS RESULTADOS 
(% Acumulado até o momento) 

<NÃO APLICÁVEL> 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 
(RIGER) ANUAL 

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 

 

  

 

 

RIGER Anual – 2019                 Pag.  8 

 

 

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

 Aprovação dos projetos estratégicos indicados para o biênio 2019-2020, quais 

sejam: (i) Desenvolvimento de Banco de Dados de Depósito de Firmas e (ii) 

Digitalização de Acervos Cartorários – Livro Eletrônico. 

 O cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo CNJ no I Encontro de 

Corregedores do Serviço do Extrajudicial. 

 Apoio às diligências realizadas pelo Ministério Público Estadual na Baixada 

Fluminense. 

 Aprovação do Plano de Ação para inclusão do SEPEX no SGQ/DGFEX. 

 Realização de auditoria externa ISO 9001:2015, sem indicação de não-

conformidades. 

 Implantação de ciclo de palestras, a fim de capacitar os servidores da unidade. 

 Ampliação do acervo bibliotecário. 

 Criação do calendário de fiscalizações preventivas a serem realizadas pelos 

Núcleos Regionais. 

 Revisão de formulários da correição ordinária. 

 Elaboração de manual para orientar a atuação dos magistrados responsáveis 

pelas correições, garantindo maior eficiência às atividades notariais e registrais. 

 Realização de reunião de conformidade coletiva com os titulares dos serviços 

extrajudiciais e a Receita Federal a fim de ratificar/retificar o valor dos rendimentos 

declarados no imposto de renda. 

 Inclusão do Serviço de Processamento e Análise de Custas (SEPAC) à 

DIMEX/DGFEX. 

 122% de aumento no monitoramento remoto dos serviços extrajudiciais desde o 

início da nova gestão. Tal monitoramento é realizado pelo Serviço de Análise de 

Dados Extrajudiciais (SEAEX), cuja unidade gerou 2.503 novos processos 

instaurados em decorrência dessas fiscalizações virtuais, que poderão, ou não, 
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gerar fiscalizações in loco ou, ainda, desdobramentos disciplinares ou de 

aplicação multa. 

 

 Cumprimento do objetivo da qualidade “Revisão da Cartilha Extrajudicial”, 

atualizando o documento com as inovações normativas pertinentes como, por 

exemplo, a inclusão dos itens sobre o usucapião extrajudicial e a ata notarial. 

 

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no 

período de referência, excluídas as dos projetos) 

 Revisão da Consolidação Normativa – Parte Extrajudicial (ação em andamento) 

 Plano de Ação para inclusão do SEPEX no SGQ/DGFEX, visando o calendário de 

auditoria ISO 9001:2015 de 2020 (ação em andamento) 

 Incrementos nas fiscalizações in loco e virtuais (ação em andamento) 

 

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE 

AÇÕES DE DESTAQUE ECONOMIA OBJETIVA GERADA 

--------------------------------------- ---------------------------------- 
 

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS 

Tópicos 
   Observações 

Pessoal  X  
O principal gargalo continua sendo o déficit de 
pessoal, que já existia e foi ampliado com a saída 
de servidores ao longo de 2019. 

Tecnologia da Informação X   ---------------------------------- 

Infraestrutura  X  

A DGFEX enfrenta dificuldades no combate ao 
mofo, que está presente em todas as unidades da 
Diretoria-Geral. No início de 2019 foram feitas 
ações para combater o mofo, resultando em uma 
melhora do ambiente, porém, não eliminou o 
problema de mofo totalmente, que voltou a se 
manifestar ao longo do ano. 
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Outras ações de melhoria serão solicitadas em 
2020 para tentar, novamente, mitigar o referido 
problema. 

 

LEGENDA: 
 

Atende   
 

Atende em Parte 
 

Não Atende 

 

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS 

A DGFEX – Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais 

desempenha as suas atividades, de modo satisfatório, por meio de 3 divisões, quais 

sejam, Divisão de Monitoramento Extrajudicial (DIMEX), Divisão de Fiscalização 

Extrajudicial (DIFEX) e Divisão de Instrução e Pareceres para as Serventias 

Extrajudiciais (DIPEX). 

 

Não obstante aos bons resultados, esta Diretoria Geral reconhece a existência de 

medidas a serem realizadas para proporcionar o avanço na esfera extrajudicial. Dentre 

elas: (i) a constante adequação às metas e normas do CNJ, (ii) o incremento das 

fiscalizações virtuais e in loco, (iii) a revisão da Consolidação Normativa – Parte 

Extrajudicial, e (iv) ações para recomposição do quadro de pessoal. 

 

Com o cumprimento do objetivo da qualidade de revisão da Cartilha Extrajudicial, 

a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro atualizou o documento, 

incluindo, ainda, dois itens novos: (i) usucapião extrajudicial e (ii) ata notarial.  

 

Com isso, tal Cartilha contém informações gerais, que se aplicam a todos os tipos 

de Serviços Extrajudiciais, bem como informações específicas às atribuições de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Interdições 

e Tutelas, Registro de Títulos e Documentos, Registros de Distribuição, Registro de 

Imóveis, Ofício de Notas, Contratos Marítimos e Protesto de Títulos.  

 

Essa iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça do TJRJ é uma contribuição para 

a promoção da cidadania, oferecendo à sociedade uma ferramenta para elucidar 
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questões extrajudiciais simples, bem como ferramenta de fiscalização dos serviços pelos 

usuários. 

 

Além disso, em novembro de 2019, a DGFEX passou por auditoria externa de 

supervisão na norma NBR ISO 9001:2015, obtendo recomendação de manutenção do 

certificado, tendo em vista a ratificação do padrão de qualidade alcançado. No relatório 

de auditoria, não foram apontadas quaisquer não-conformidades ou oportunidades de 

melhoria. 

 

Dessa forma, uma vez executadas suas diretrizes e os referidos destaques, a 

DGFEX, sente-se cumprindo integralmente com a missão constitucional de fiscalização 

dos atos notariais e de registro – conforme dispõem os artigos 236, parágrafo 1º, da 

Constituição Federal, 37 da Lei Federal 8935/94 e 22, inciso VII da LODJ – e contribuindo 

para a melhoria contínua dos serviços que entrega à sociedade que usufrui dos serviços 

extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
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10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 

                <NÃO APLICÁVEL> 
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11.  ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS 
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