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Funcionalidades sistemas de Serventia Extrajudicial
Perfil de Serventia Extrajudicial:
Menu -> Informar Dados/Produtividade:
Passo 1

•
•

Atribuições da serventia.
Informações da serventia extrajudicial.

Passo 2

•

Informações sobre o responsável pela serventia e seus escreventes.

Passo 3

•

Informações sobre a produtividade do cartório: Deve ser alimentado mensalmente até o dia 10 seguinte de
cada mês (ou até o próximo dia útil subsequente).

Passo 4

•

Informações sobre a produtividade do interino

• Primeiro passo = Preenchimento das informações referentes ao cartório e suas atribuições conforme
tela abaixo:
Tela primeiro passo

Observação: Ao clicar em próximo passo todas as informações do Primeiro Passo serão salvas.

• Segundo passo = Preenchimento das informações referentes ao responsável pela serventia e seus
escreventes, conforme abaixo:
Tela: Responsável pela serventia e seus escreventes.

Observação: Ao clicar em próximo passo todas as informações do Segundo Passo serão salvas.
Opções da coluna = Ações da listagem de Escreventes da Serventia:

Dados do escrevente: permite a alteração das informações do escrevente.
Clique para excluir o escrevente da serventia.

• Terceiro passo = Permite consultar e cadastrar as produtividades da serventia, conforme abaixo:
Tela Consultar/Cadastrar: Produtividades da Serventia.

Observação: Ao clicar em próximo passo todas as informações do Terceiro Passo serão salvas.
Informações a serem prestadas:

Atos Praticados Quantitativo de atos praticados do cartório
Arrecadação
Custeio
Repasses

Arrecadação bruta do cartório sem qualquer tipo de abatimento.
Todos os gastos relacionados à serventia, excluídos apenas o IR, a renda/remuneração do responsável
e os repasses.
Parcela de emolumentos, taxa de fiscalização, selo ou outro valor que constituir receita devida ao Estado,
ao Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça, a outras entidades de direito, e aos fundos de renda mínima e
de custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal especifica.

Opções da coluna = Ação:

Alterar produtividade.
Clique para habilitar o período para edição.

• Quarto passo = Permite consultar e cadastrar as produtividades do interino, conforme abaixo:
Tela Consultar/Cadastrar: Produtividades do interino.

Observação: O campo ‘Período de referência’ é preenchido automaticamente pelo sistema com o próximo a ser
preenchido.
Opções da coluna = Ações:

Exclui a produtividade do interino.

