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Nos dias vinte e quatro e vinte e cinco do mes de fevereiro do corrente

ano de dois mil e onze (24 e 25/02/2011), por determinacao da Excel entissima

Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco

exarada na Portaria n° 06/2011, comparecemos no Servigo de Registro de

lmoveis da 3a Circunscricao da Comarca de Goiania , onde realizamos uma

Correig5o Geral Extraordinaria, por amostragem de dados, constatando-se oz

seguinte:

Oficial Titular Maria Alice Coutinho Seixo de Brito Bezerra

Ato de Nomeag5o : Decreto Judiciario de 26/12/1969, publicado no

Diana Oficial n° 10.940, de 29/12/69, nos termos do artigo 271, item II, da Lei

n° 6.400, de 22/11/1966, a do §1°, item II, do artigo 10 do Ato Complementar

n° 41, de 22/01/1970, alterado pelo n° 52, de 02/05/1970, apostilada em

16/01/1970 (documento em anexo).

De artamento de OrientaQao e Correicao

Auxiliares:

Flavio No Bezerra - Oficial Substitute - CTPS 95745-GO

Fabio No Bezerra - Oficial Substituto

Fabiane Theonas C. Ginane Bezerra - Oficial Substituta - CTPS 584277-

001-GO
Rubens Ribeiro do Nascimento - Auxiliar de Cartorio - CTPS 973-017-GO

Emerson da Costa Barbosa - Auxiliar de Cartorio - CTPS 90.551-014-GO

Yuri Barbosa Leal - Auxiliar de Cartorio - 378-020-GO

Igor Roberto Leal - Auxiliar de Cartorio - CTPS 62.986-029-GO

Nathali Freitas Cardoso - Auxiliar de Cartorio - CTPS 143008-001-0-GO

Nilma de Lima Sousa - Auxiliar de Cartorio - CTPS 3540191-002-0-GO

Anna Paula Padilha Alves - Auxiliar de Cartorio - CTPS 17.40912-002-0-GO
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Acendino Ferreira da Fonseca - Auxiliar de CartOrio - CTPS 6.421-017- GO

Wanderson da Silva Cunha - Estagiario

Endereco
Av. Araguaia, 499 - Ed. Cidade de Goias, Centro

Telefone : (62) 3224 - 4785

Fax (62) 3224 - 8500

Prefacialmente, destacamos que a equipe de assessores correicionais

foi acompanhada pelo 2° Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Carlos Elias da Silva.

A serventia encontra-se instalada em predio antigo, no centro da

cidade. Porem, as instalacoes foram reformadas, apresentando mobiliario novo,

sistema de ar condicionado, arquivos organizados e bern identificados. No que se

refere a seguranca, as janelas possuem grade de ferro para a devida protecao e,

alem disso, ha urn vigia que reside em um comodo nos fundos do predio, pois trata-

se de imovel proprio da familia.

As condicoes gerais da serventia sao boas, revelando local limpo,

claro, organizado, com espaco suficiente para a realizacao dos trabaihos internos,

contando corn diversos computadores para a pratica dos atos registrais.

O numero de funcionarios a suficiente e adequado aos trabalhos,

conforme relacao detaihada no inicio.

O atendimento ao publico e feito de forma adequada, havendo local e

cadeiras para acomodacao das partes enquanto aguardam atendimento, inclusive

com sistema de ar condicionado e de distribuicao de senhas.

Os livros sao guardados de forma adequada, em armarios novos e bern

acondicionados, sendo os mais antigos periodicamente restaurados.

Os registros ainda sao feitos pelo sistema de fichas, sendo que o

cartorio esta informatizado em quase sua totalidade, atraves do Sistema da

Engegraph.
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Os livros de indicador real e pessoal sao feitos r ist tr
informatizado, onde o cadastro a feito juntamente corn o langamento do so

junto a matricula.

A correicao foi realizada na parte escritural, por amostragem de dados,

referente ao periodo de 02/01/2003 a 23/0212011.

bern como solicitacao de
Apos a apresentacao dos titulos a serventia,

certidao, o cartorio tem entregue o servico a parte em no maximo dois (02) dias.

Na apresentacao do documento, apos analise de sua legalidade e

o titulo nao a prenotado, mas sim
validade, observada alguma irregularidade,
devolvido a parte juntamente com a "Certidao de Nota de Devolucao".

Observa oes do Livro de Protocolo:

No protocolo n° 85.361, de 23/05/2006, foi lancado o R-10 na matricula
consta somente o R-6, nao

10.813; porem, na mencionada matricula,
correspondendo o indicado no Livro de Protocolo com a real situacao da matricula;

ressaltamos que foi feita a devida correcao atraves de r ss llua uma vez que se

tratava de erro material quanto a anotacao no numero da m

No protocolo n 96.051 consta uma escritura de compra e venda com

garantia fiduciaria, com o R-8 e o R-9 na matricula 29.043; porem, verificando o

documento protocolizado, trata-se, na verdade, de R-3 e R-4;

0 ultimo protocolo analisado foi o de n° 10, de 23.02.11.

Nao ha zona rural no territorio abrangido pelo Servico de Registro de

lmOveis da 3a Circunscricao da Comarca da Goiania, motivo pelo qual nao ha

comunicacao ao INCRA sobre imovel rural adquirido por estrangeiros.
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Solicitado o Livro Obrigatorio de Controle de Atos, previsto no art. 427,

§ 2° da Consolidacao 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

publicacao 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)

Apesar de nao possuir tal Iivro, nos foi apresentado um Iivro de

recoihimento de taxas judiciarias e Fundesp-PJ, onde a relacionada a quantidade de

atos prenotados e de certidoes expedidas, com os valores a serem recoihidos, bern

Como a GRS que foi paga, mas nao detaihadamente Como preceitua o modelo 10 da

Consolidacao dos Atos Normativos.

Ademais, nesse Iivro consta uma informacao de que o Inspetor Celio, a

epoca, determinou que fosse abolido o controle anteriormente realizado, passando a

faze-lo de forma simplificada, apenas com Fundesp-PJ e taxa judiciaria.

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)
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Dessa forma, o Sub Oficial foi orientado a proceder a imediata abertura

do referido livro, conforme determinacao consolidada, a partir da presente data, mas

com todos os selos utilizados a partir de 01.01.2011.

Sobre selos extraviados, furtados, roubados ou inutilizados, a feita
imediata comunicacao a esta Corregedoria.

Observamos que a serventia possui afixada em local visIvel as partes a

Tabela de Custas e Emolumentos, bern como os valores correspondentes a Taxa
Judiciaria.

Realizamos uma correicao na parte fiscal, por amostragem, com

movimentos diarios, relativos aos anos de 2008 (24/julho), 2009 (11/novembro),

2010 (29/setembro) e 2011 (24/janeiro), sendo que em nenhum dos dias

mencionados houve e`,asao de receita.

No dia 24 . 02.11 , analisamos o protocolo no 100 . 292, do dia anterior,
23.02. 11. Verificando o Livro 2, de registro geral , a escritura de compra e venda ja
estava registrada na mesma data de 23 . 02.11 , ou seja , o registro foi efetivado no
mesmo dia da prenotacao , revelando agilidade na prestacao do servico.

Os atos registrados pela serventia sao cuidadosamente realizados,

com livros bern organizados, atos lancados com o devido zelo, sem rasuras,
ressalvas ou borroes.

Das observacoes feitas pela titular

exemplificando a aludida situacao.

A titular, a oportunidade da inspecao, trouxe ao nosso conhecimento e

requereu providencias, no sentido de que ha pratica constante de juizes em oficiar a

serventia para expedicao de inumeras certidoes, sem onus para a parte, para

instrucao de processo judicial, mesmo para situacoes em que a parte nao e

beneficiaria da assistencia judiciaria. Segue em anexo, fotocopia de documento
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Reclamou, quanto ao horario de funcionamento da serventia, pois

diante da obrigatoriedade de funcionamento ininterrupto, das oito (08) as dezoito

(18) horas, o cartorio funciona durante dez (10) horas por dia, extrapolando, e muito,

a deterrninacao contida no art. 41, § 2° da Lei n° 8.935/94.

Questionou, ainda, acerca de diversas determinacoes judiciais

advindas do 2° Juizado Especial Civel da Comarca de Goiania, onde a magistrada

determina a realizacao de busca de imovel de referida parte; em nao sendo

encontrado nenhum imovel no nome da parte, entao a determinado que, no futuro,

quando for registrado algum imovel naquele nome, seja realizada a imediata

penhora do mesmo, conforme copia de documento em anexo.

Por fim, visando atender a legislacao federal vigente, bern Como as

normas da Corregedoria-Geral da Justica do Estado de Goias, devera a titular do

servico registral proceder a imediata abertura dos livros obrigatorios de controle de

atos e de controle de selos, conforme mencionados anteriormente.

Este e o relatorio que conduzimos a apreciacao de Vossa Excelencia.

DENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS COMARCAS

DA CORREG DO IA-GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania,

aos tres digs o es de marco de doffs mil a onze (03.03.2011).

10 Assessor Correicional 9° Asses rreicional 16a Assessora Correicional

nicius Chaves Cruz Albe s Guerra Kenia Garcia Bento Torquato

k t
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