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Departarnento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Cornarcas"

RELATORIO No 05/2011

Nos dias vinte e um e vinte e dois de fevereiro do corrente ano de dois
mil e onze (21/02/2011 e 22/02/2011), por determinacao da Excelentissima Senhora
Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, exarada
na Portaria n° 06/2011, comparecemos no Servigo de Registro de Imoveis da
1a Circunscricao da Comarca de Goiania , onde realizamos uma Correicaci
Geral Extraordinaria, por amostragem de dados, constatando-se o seguinte:

20
Oficial : Clenon de Barros Loyola Filho (A titularidade encontra-sft
sub judice no Supremo Tribunal Federal, MS/27278, alem de liminari^
concedida na Acao de Anulacao de Ato Juridico n° 200905038910,;
perante este Tribunal de Justica)
Endereco : Rua 14 , 291 - Setor Oeste
Fone : (62) 3215 - 2551 - Goiania - Goias

Prefacialmente, ressaltamos que a equipe de assessores correicionais
foi acompanhada pelo 2° Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Carlos Elias da Silva.

Iniciamos os trabaihos pelo Livro de Protocolo 1-E, na data de

02.01.03, sendo que os termos de abertura e de encerramento foram feitos na data

do encerramento do livro, em 09.09.03, quando o correto seria ter aberto o livro na

data de 30.10.02, quando foi realizado o primeiro ato de protocolo. 0 mesmo

ocorreu corn todos os livros de protocolo subsequentes.

0 primeiro protocolo analisado foi o de n° 313.554, de 02.01.03. 0
ultimo, n° 449.269, de 13.01.11.
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No Livro 1-F, com o primeiro protocolo datado de 09.09.03, foi
mencionado erroneamente em seu termo de abertura que o primeiro ato ocorreu em
30.10.02.

No protocolo n° 314.641, de 30 . 01.03 , consta a prenotagao de uma
escritura , com o R11, R12 e AV13, na matricula 34.305. Porem , na realidade foram
realizados dois registros , sob os n° R16 e R17, alem de uma averbagao AV18, na
mesma matricula.

No protocolo n° 320.545, de 04.07.03, consta um requerimento na R3
da matricula 150.109, com o seguinte dizer: "encerrado". Entretanto, nesta matricula
consta somente o R2, datado de 09.05.03. Ou seja, o ato protocolado nao foi
registrado na matricula.

No protocolo n° 385 . 726, de 09.01.08 , constam duas matriculas
(177.715 e 177.715), quando o correto seria R1 e R2 da mesma matricula 177.715.

No protocolo n° 397.158, de 14.08.08, consta como registrado o R4 na
matricula 109.064. Porem, foi efetuado o AV4 na referida matricula.

No protocolo 426.884, de 11.02.10, consta uma compra e venda com
R1 e R2 na matricula 198.577, tendo como requerente Geyce Abdala Dias. Contudo,
verificando na matricula mencionada, constavarn efetuados o AV1 (averbagao de
onus do Banco Bradesco), de 25.02.10 e o R2, tendo como requerente Kenia Rosa
da Silva, efetuado em 27.07.10.

No protocolo 448.433, de 30. 12.10, consta uma mudanga de
denominagao . Constam AV3 e R4 da 201.433, sendo que estes atos Iangados
corretamente na matricula . Entretanto , consta no mesmo protocolo um R da
matricula 13 . 589, sendo que o ultimo ato Iangado nesta matricula data de 13 .07.00.

No protocolo 448.449, de 30.12.10, consta uma averbagao de
construgao. Constam, ainda, AV5 e R6 da matricula 150.620, mais duas aberturas
de matricula 210.453 e 210.454, alem de um registro R 13.590. Porem nesta ultima
matricula nao foi registrado qualquer ato.
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No protocolo 449.062, de 11.01.11, consta uma compra e venda
lancada como R8 na matricula 93.561. Porem o ato nao foi registrado.

Foi verificado durante a inspecao que o Livro de Protocolo nao e
impresso diariamente, com a assinatura do registrador encerrando o expediente a
hora legal. 0 livro a impresso ao final de cada mes, quando todas as folhas sao
rubricadas e assinadas pelo registrador, bern como o encerramento de cada dia.

Nesse aspecto, o art. 150, paragrafo unico, da Lei 6.015/73 preve que
"onde terminar cada apontamento, sera tracada uma linha horizontal,

separando-o do seguinte, sendo lavrado , no fim do expediente dia"rio,

o termo de encerramento do proprio punho do official por este datado

e assinado" . Isso porque o livro de protocolo visa garantir a prioridade de registro

ou averbacao na apresentacao de determinado titulo, motivo pelo qual as folhas com

os titulos prenotados a cada dia devem ser impressos ao final do expediente.

As condicoes gerais da serventia sao boas, revelando local limpo,
claro, organizado, com espago suficiente para a realizacao dos trabalhos internos,
contando com diversos computadores para a pratica dos atos registrais. 0 arquivo e
localizado em espaco organizado.

No que se refere a seguranca, todas as janelas possuem grade de
ferro para a devida protecao.

0 numero de funcionarios a suficiente e adequado aos trabalhos,
conforme relacao detalhada em anexo, revelando que existem cinquenta (50)
funcionarios registrados, alem de tres (03) menores aprendizes.

Todavia, tanto no primeiro quanto no segundo dia de correicao, por
volta das 15 horas, foi constatado urn grande numero de pessoas aguardando
atendimento na recepcao principal. 0 espaco a pequeno e possui vinte e duas (22)
cadeiras, sendo que na ocasiao todas estavam ocupadas e ainda haviam cerca de
dez (10) pessoas em pe aguardando atendimento.
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Para atendimento do publico, a adotado um sistema de senhas
diferenciadas para atendimento pessoal e entrega de documentos.

Solicitado o Livro Obrigatorio de Controle de Atos , previsto no art. 427,

§ 2° da Consolidarao dos Atos Normativos da Corregedoria - Geral da Justica , nos foi

informado que a serventia nao o possui . Vejamos:

"A cobranca da referida receita teve inicio na data da

publicagao da Lei n° 14.376/2002, o que na pratica

verificou-se no dia 02/01/2003, cujos atos praticados

pelas serventias deverao ser obrigatoriamente

escriturados em livro tipo ATA, facultando-se a

utilizacao do livro destinado ao registro das certidoes

expedidas, para efeito de verificacao e acompanhamento

dos recolhimentos". (grifamos)

Igualmente, a serventia nao possui o Iivro obrigatorio de movimentacao
de selos, previsto no art. 881, caput, da Consolidacao:

"Cada serventia extrajudicial adotara o livro denominado

"MOVIMENTO DE CONTROLE DE SELOS ", no qual deverao ser

langados os dados referentes aos selos adquiridos,

cancelados, danificados, furtados, roubados e o movimento

diario da serventia . 0 Modelo a obrigatorio no seu

conteudo minimo de informacoes". (grifamos)

A serventia cobra o valor fixo de R$ 170,00 (cento e setenta rais) pelo

registro de cedulas rurais, mais a prenotarao de R$ 4,00 (quatro reais),

caracterizando cobranga a major daquela estabelecida pelo Decreto 167/67, o qua/

prescreve que a cobranga de emolumentos para registro da cedula nao pode

ultrapassar oitenta por cento de um quarto do salario minimo vigente (80% de 1/4

salario minimo), o que hoje representa R$ 102,00 (cento e dois reais). Cobra-se,

ainda, a prenotacao, que no caso especifico de registro dessas cedulas nao e

devida. Tais informacoes nos foram passadas pelo Sub-Oficial Cristian Schlag, que

e um dos responsaveis pela realizacao dos calculos dos emolumentos.
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Verificamos afixado em um computador da serventia um esbogo para
cobranga de emolumentos de certidoes que contenham mais de um ato, estando em
desacordo com o previsto no Regimento de Custas e Emolumentos, item 80, da
tabela XIV, que preve o acrescimo de R$ 3,30 para certidao que contenha mais de
dois atos.

r

Realizamos uma correicao na parte fiscal, por amostragem, com
movimentos diarios, relativos aos anos de 2006 (17/agosto), 2007 (16/agosto), 2008
(06/fevereiro), 2009 (10/fevereiro), 2010 (30/dezembro) e 2011 (11/janeiro), sendo
que em nenhum dos dias mencionados houve evasao de receita.

0 Iivro de aquisig5o de imoveis rurais por estrangeiros nao encontra-se
impresso, pois o cadastro esta na empresa Engegraph , que fornece o programa de
informatizag5o , segundo informacoes do gerente Diogenes Sampaio de Assis
Drummond.

Informou-nos, ainda, que o cartorio nao possui mais area rural em sua
circunscricao.

Visando atender a legislag5o federal vigente, been como as normas da
Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goias, devera o titular do servigo
registral proceder:

a imediata abertura dos livros obrigatorios de controle de atos e controle de
selos;
a correta lavratura dos termos de abertura e de encerramento dos livros;
a impressao e encadernamento do livro de aquisicao de imoveis rurais por
estrangeiros;
a correta cobranga dos emolumentos das cedulas rurais;
imprimir diariamente o Iivro de protocolo, com o devido encerramento, ao teor
do disposto no art. 150 da Lei 6.015/73;
melhorar o atendimento ao publico na recepcao principal;
ao discriminar os atos no livro de protocolo, dispender maior atencao quanto
aos atos praticados a serem registrados e/ou averbados.
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COORDENADORIA DE FISC LIZ CAO E APOIO AS COMARCAS
DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIC DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania,
aos doffs dias do mes de marro de dois mil e nz (02.03.2011).

Maria Beatriz Pass is %eira Borras
7a Assessora Correicional

ereira Avelino
a Correicional
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