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Departamento de Orientacao e Correicac^
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

RELATORIO No 04 /2011

..

No periodo compreendido entre os dias 23 e 24 de fevereiro do ano de

dois mil e onze (23 a 24/02/2011), por determinacao da Excelentissima Corregedora-

Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, exarada na Portaria no

06/2011, comparecemos ao Cartorio de Registro de Imoveis da 21 Circunscricao da

comarca de GOIANIA, onde realizamos uma Correig5o Geral Extraordinaria, por

amostragem de dados, relativamente ao periodo de Janeiro de 2003 a Dezembro 2010,

constatando-se o seguinte:

Oficiala MARIA BATA PEIXOTO VALADAO

(Nomeada atraves do Decreto Governamental de 24/12/1969)

Sub-Oficiais Substitutos : Divino Dias dos Santos - CTPS: 23702/001

Enia Maria Correia da Silva - CTPS : 46601/003

Marli Socorro Gomes de Sousa - CTPS: 13034/001

Murilo Valadao Machado - CTPS : 90208/020

Olegaria Baia Peixoto Guerra - CTPS: 21503/434

Auxiliares de Cartorio : Ana Paula A. Ferreira Brasil - CTPS: 44718/017

Flavia Regina de Oliveira - CTPS: 13781/009

Giulliano Borges Toledo - CTPS: 58651/026

Joarez Ferreira Lemos - CTPS:17803/504
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Noemia Cristina G. de Moura - CTPS: 24387/589

Rosangela Gomes de Oliveira - CTPS: 11703/013

Vanilda F. da Silveira Freitas - CTPS: 1352/017

Vicente de Paulo Rosa - CTPS: 45717/005

Ellen Cristina Germano de Moura - CTPS: 61480/031

Francisca Maria Peixoto - CTPS: 4524084/0030

Maria Elisa Costa - CTPS: 1268049/0020

Enderego : Rua 27, n° 21, Setor Oeste, CEP: 74125-115.

Telefone : (62) 3095-2666 - Goiania - GO.

Ressaltamos, prefacialmente, que a abertura dos trabaihos correicionais

na serventia foi acompanhada peso 2° Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Carlos Elias

da Silva.

Importante constar que em breve a serventia em questao mudara de

enderego, tendo em vista que o imovel onde presta seus servigos a alugado e o

proprietario notificou a oficiala manifestando sua intencao de retomar a posse do bern.

Condicoes fisicas da serventia:

1. Recepcao

Sala ampla destinada ao atendimento dos usuarios dos servigos da Serventia.

Nesta, encontra-se o guiche de Protocolo de recebimento e entrega de documentos e

tambem o Caixa. Os usuarios esperam por atendimento sentados em cadeiras do tipo

"longarina", em quantidade de quarenta assentos, suficiente para o movimento diario

da Serventia. 0 ambiente a refrigerado por apareiho de ar condicionado. E

disponibilizado bebedouro d'agua e urn unico banheiro para os clientes de ambos os

sexos.

0 atendimento a realizado por tres funcionarios, que revezam entre si no horario

de almogo, compreendido entre as 11:00 hrs as 13:00 hrs, sempre ficando dois
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atendentes. Ha de se destacar que nos dias em que foi realizada esta inspecao,

somente duas pessoas atendiam ao publico durante todo o dia. Questionados quanto a

eficiencia do atendimento, os mesmos revelaram que nos dias de grande movimento a

quantidade de atendentes nao a suficiente, gerando alguns transtornos.

A tabela de custas a afixada na parede ao lado do caixa, precisamente dos itens

74 ao 81 do regimento, been como da 1a a 14a Nota Generica.

0 Caixa possui divisoria entre atendente e cliente been como grades nas janelas do

predio. Esta sala tambem serve de deposito de materiais de consumo para escritorio e

de forma generalizada transmite seguranca, organizacao e higiene.

2. Sala de Arquivo ( Matriculas - Registro Geral)

Local situado no andar superior do predio, equipado com sensores de presenca

e grades nas janelas . Dois sao os funcionarios com a atribuicao de arquivamento das

Fichas e fazem o trabalho de forma organizada, acondicionando-as em armarios

proprios de ago, dentro de sacos plasticos separados numericamente em centenas,

facilitando o manuseio e localizacao das mesmas.

3. Sala de expedicao de Certidoes

Sala equipada com sensores de presenca, porem nao ha grades nas janelas,

existindo apenas cerca eletrica nas extremidades da sacada. Neste local sao

acondicionados antigos livros de registro/averbacao, os quais foram devidamente

microfilmados e os novos atos sao realizados atraves de sistema informatizado.

4. Sala de Registros

Sala ampla onde trabalham quatro funcionarios, realizando os servicos de

registro e averbarao dos imoveis daquela circunscricao. Este local tambem serve de

acomodacao para os servidores do sistema de informatica da Serventia. 0 ambiente

transmite seguranca, possuindo sensores de presenca e grades nas janelas.

De maneira generalizada, os funcionarios dispoem de um ambiente laboral

limpo, organizado e seguro para desempenharem suas atividades.
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Aspectos escritural e fiscal:
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Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comar

Adotado o criterio por amostragem, para efeito escritural selecionamos
aleatoriamente nos Livros de Protocolo, um dia dentre cada mes, compreendidos entre

os anos de 2003 a 2010 (protocolos 110.281 de 02 /01/2003 ao 151.426 de

30/12 /2010 ), sendo confrontado os respectivos atos com as fichas das Matriculas
selecionadas que integram o Livro de Registro Geral, constatando-se a regularidade

(registro) dos atos inspecionados.
Para efeito da inspecao fiscal, optamos por dias de major movimento, escolhidos

dentre aqueles constantes do livro de protocolo, considerando, tambem o perjodo do
ano de 2003 ao ano de 2010, sendo que, confrontados com as Guias de Recolhimento
Simplificado, relativamente aos mesmos dias, nao evidenciaram evasao de receita.

Does . Anexo I.

Livro de Protocolo - o livro a confeccionado pelo sistema de folhas soltas,
sendo que, os que estao encadernados, referentes aos protocolos n° 84.184 a
111.663, bern como n° 111.664 a 122.250, datando este de 19/10/2005, nao possuem

os termos de abertura e encerramento.
As demais folhas do Ijvro de protocolo estao guardadas em pastas plasticas,

verificando-se grave erro material no momento da impressao, feita de forma
decrescente, o que provocou inversoes cronologicas nas folhas do livro, gerando
confusao na numeracao dos protocolos, respectivamente as datas que foram

prenotados.
Constata-se na coluna referente a atos praticados, diversas situacoes em que

consta apenas o numero da matricula, omitindo dessa forma, os registros e/ou
averbacoes efetuados. Quando ha a especificacao a comum esta ser decrescente ou
seja: R10, Av1; e R3, Av2; e Av2....R1; a exemplo dos protocolos 120.054, 120.166 e

120.753, respectivamente.

ANO DE 2005:

Protocolo 119.855 de 31/03/2005 - Trata-se de um contrato em que e

apresentante Katia Augusta da Silva, para registros (R8/R9) na matricula 43.089,

entretanto na ficha n.° 001 verso do livro de registro geral, referente a esta matricula

consta apenas ate o registro R7 de 01/04/2005. Observando melhor, constata-se que

por um lapso, no momento da escriturag5o do livro de protocolo, foram registrados
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Departamento de Orientarao e Correicao
da Coordenadoria de FiscalizacAo e Apoio As Comarcas

erroneamente os registros R8 e R9, quando o correto seria R6 e R7.

Protocolo 120.102 de abril de 2005 - consta na coluna referente a atos

praticados somente a observacao "Matricula 2477", nao mencionando os registros ou

averbacoes efetuados.
Protocolo 120.108 de abril de 2005 - consta na coluna referente a atos

praticados somente a Matricula 58810, faltou especificar que trata-se dos registros R3

e R4.

OW
ANO DE 2007:

Protocolo 129.239 de 08/03/2007 - Trata-se de uma escritura com averbacao e

registro (AV7 e R8) a margem da matricula 212.274. Ocorre que no Iivro de registro

geral ja existia o Av7, bern como o AV 8, com data de 10/12/99 e 25/01/2002,

respectivamente. A averbacao e registro deste protocolo seria Av8 e R9,(ou Av9 e R10)

sendo que na ficha ficou em duplicidade (AV7 e R8).

Protocolo 133.173 de 06/12/2007 - trata-se de urn requerimento e na coluna

referente a atos praticados esta registrado "A3 - M 78317, e M 60134" - verifica-se

que a ultima matricula (M 60134) foi copiada vinte vezes sem mencionar qual o ato

realizado.

ANO DE 2008:
No ano de 2008, do Protocolo no 133.634 a 133.648, nao consta o encerramento

diario, como determina o art. 150, paragrafo unico da Lei no 6015/73, que assim

dispoe: "Onde terminar cada apontamento, sera tracada uma linha horizontal,

separando -o do seguinte sendo lavrado , no fim do expediente diario o termo de

encerramento do proprio punho do oficia ! por ele datado e assinado ". Ressalte-se que

tal particularidade do Iivro de protocolo, dentro das atribuicoes registrais, visa garantir a

prioridade de registro ou averbacao de determinado titulo, em relacao a terceiros.

ANO DE 2009:
No ano de 2009, o Protocolo no 139.954, consta como apresentante do titulo,

uma escritura, Giselda Albernaz dos Santos, nao consta o no do registro e no Iivro esta
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Departamento de Orientar,ao a Correir,ao : y
oio as comarcasApda Coordenadoria de Fiscalizarfao a

escrito "Aguardando", com prazo de mais de 180 dias.

ANO DE 2010: o
No ano de 2010, no Protocolo no 144.651, datado de 04.10.010, const no corn

aPresentante, Raquel Vasconcelos Machado, a escritura nao foi registrada e

esta escrito a mesma irregularidade "Aguardando", por mais de trinta dias.
Paula, o titulo

No protocolo no 144.654, em que a apresentante- Marcio Faria de

e um contrato e nao consta o registro, apenas a matricula no 63.115; o mesmo

ocorrendo com os Protocolos n°s 144.680; 140.682; 144.683; 145.134 e 146.804.

Livro Para controle dos atos praticados
- os titulos protocolados para registro

e/ou averbacao nao sao discriminados individualmente no livro de controle, dessa

forma os atos ali escriturados nao demonstram a realidade diana da serventia.

Tambem, as matriculas e as buscas nao sao discriminadas.

Constatamos que todas as Guias de Recolhimento Simplificado
referente ao

movimento do mes de Janeiro do ano de 2006
, foram recolhidas somente n

a

data de

31/01/2006, evidenciando descumprimento ao Decreto Judici orio no 1.258/94, que
1 determina: " As

define o funcionamento do Sistema de Arrecadarao e no artigo 41, §

Serventias Judiciais e Extrajudiciais a obrigatorio o recolhimento diario de toda a sua

receita judiciaria."

Orientamos a Oficiala Substituta a sanar as irregularidades detectadas,

atendendo a legislarao em vigor e as normas desta Corregedoria para que o trabalho

efetuado pela Serventia satisfaga as partes por inteiro.

De forma a sanar as irre ularidades detectadas devera a titular do

servico registral proceder:

a imediata encadernacao dos livros de protocolo, com a impressao diaria e

devido encerramento nos termos do artigo 150 da Lei 6.01 5/73 ;
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da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

2. dispender major atencao no momento da escriturarao no Iivro de protocolo,
referente aos atos praticados registro e/ou averbacao e mesmo quando da
devolurao do titulo por qualquer motivo que os impega.

3. discriminar individualmente no Livro de Certidoes Expedidas e demais Atos
(Livro de controle de atos ) todos os atos referentes aos titulos protocolados
de forma a retratar a realidade diaria da serventia , a teor do art . 427, § 2°
da Consolidacao dos Atos Normativos.

4. proceder o recolhimento das GRS diariamente , conforme estabelece o Decreto
Judiciario n° 1.258 /94 da Presidencia do TJ.

5. dispor de mais um funcionario para o atendimento ao publico.

4
Eurides Cadena inotti

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de

FiscalizaCao e Apoio as Comarcas da Corregedoria Geral da Justic a, aos dezoito

dias do mes de margo do ano de 2011.

Lilian Freitas Andrade de Souza

2a Assessora Correicional

4a Assessor Correicional

Rafdel Ferreira Costa

17° Assessor Correicional
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