MODELO 3
AUTO DE VISTORIA
(Timbre)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Comarca de _______
Corregedoria do Foro Extrajudicial
AUTO DE VISTORIA

Pedido de Providências nº ____
Aos __ dias do mês de ___ do ano de ___, às (horas), nesta
cidade e Comarca de ___, Estado do Paraná, em diligência, eu,
Oficial de Justiça, ao final assinado, dirigi-me ao local indicado
para funcionamento do ___ (denominação do serviço), situado
(endereço), em cumprimento ao mandado nº ___, extraído dos autos
nº, por determinação do Juiz de Direito Corregedor do Foro
Extrajudicial da Comarca ___, e lá estando, procedi a VISTORIA das
condições mínimas para o funcionamento do serviço, nos termos do
art. 18 da IN 10/2017, conforme o discriminado a seguir:
Com relação à acessibilidade do local para as pessoas
portadoras de necessidades especiais, consoante orientações
firmadas
pela
Corregedoria
da
Justiça
(SEI
N.
005286361.2017.8.16.6000), há ____ (p.ex.: rampa de acesso na entrada do
prédio que vai da calçada à porta de entrada da portaria). O acesso
à portaria também é realizado através de rampa. O atendimento
inicial é realizado junto a funcionários do edifício — não da
Serventia —, os quais procedem à identificação do cliente,
conferindo-lhe um cartão temporário de acesso às catracas dispostas
no hall de entrada, o qual deverá ser devolvido na saída. A entrada
através das catracas é facilitada através de um portão de acesso,
o qual viabiliza a passagem de cadeiras de rodas e de pessoas com
dificuldade de locomoção. O prédio, ainda, é provido de cinco
elevadores para o acesso ao sexto andar, onde está instalada a
Serventia. Ainda, em todo andar do prédio é disponibilizado
sanitário destinado a portadores de necessidades especiais.
As imagens a seguir, representam o que foi acima disposto.
(foto)
Vista da Rampa de acesso
(foto)
Portão confere acessibilidade
(foto)
Instalações compatíveis, para atendimento ao público,
organizado por senha, com sala de espera
(foto)
Tabela de emolumentos
(foto)
Arquivo da serventia
(foto)
Banheiros
Do que, para constar, lavro o respectivo Auto, que findo e
achado conforme, vai devidamente assinado por mim, pelo responsável
pela serventia e pelo Dr. Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial.
(local), (data: dia-mês-ano).
(Assinaturas)

