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Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO NO 07/2011

No periodo compreendido entre os dias 28 e 29 do mes de fevereiro do

corrente ano de 2011, por determinacao contida na Portaria n° 06/2011, da lavra da

Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora BEATRIZ

FIGUEIREDO FRANCO, comparecemos ao 1° Tabelionato de Notas da Comarca

de Goiania , onde realizamos Correicao Geral Extraordinaria, por amostragem de

dados, constatando-se o seguinte:

Oficial Titular : Joao Teixeira Alvares , ato de nomeacao datado de'

10/04/1984.

Auxiliares:

Anivaldo Batista Ferreira - Escrevente

Antonio Bertolomeu Pereira Borges - Office Boy - CTPS n° 42436-007-GO

Cynthia da Costa Teixeira Pereira - Oficial Substituta

Damaris Abimael da Costa Teixeira - Oficial Substituta

Joao Teixeira Alvares Junior - Oficial Substituto

Uiara Maria da Costa Curado - Oficial Substituta - CTPS n° 43798-017-GO

Hugo Neiva Costa - Escrevente - CTPS n° 34405-023-GO

Joao Pereira de Almeida - Escrevente - CTPS n° 11648-643-GO

Marcelo Calabria Filho - Escrevente Auxiliar - CTPS n° 1197880-002-GO

Marita Teixeira Rodrigues da Cunha - Escrevente Auxiliar - CTPS n° 5870606-

010-GO

Paulo Cesar Leite - Escrevente - CTPS n° 428082-010-GO

Ricardo Braga Guimaraes - Escrevente Auxiliar - CTPS n° 3533435-020-GO

Wagner Xavier Borba - Escrevente - CTPS n° 26156-021-GO
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Denise Gonsalves da Costa - Assistente Adm. Financeiro - CTPS n° 44139-050-

GO

Gustavo Viana Duarte - Auxiliar de Cart6rio - CTPS n° 2108422-030-GO

Jorge Henrique Castro Ferreira - Auxiliar de Cartorio - CTPS n° 62814-022-GO

Jose Costa de Carvalho - Auxiliar de Cartorio - CTPS n° 21711-016-PI

Leonardo dos Santos - Caixa Auxiliar - CTPS n° 75855-029-GO

Lucas Sales Pereira - Auxiliar de Cartorio - CTPS n° 5877559-001-GO

Luiz Carlos Machado da Silveira - Auxiliar de Cartorio - CTPS n° 21872-011-GO

Marcio Gonsalves Caixeta - Auxiliar de Escrit6rio - CTPS 52272-019-GO

Ricardo Machado da Silveira - Auxiliar de Cartorio - CTPS n° 67391-025-GO

Funcionarios terceirizados pela empresa D.A Costa Teiceira e Cia Ltda:

Ana Claudia Ferreira Leite do Carmo - Servir os Gerais - CTPS n° 62545-028-GO

Andre Luiz Andrade Machado - Auxiliar de Escritorio - CTPS n° 536702-020-GO

Andreia Alves da Silva Lemes - Recepcionista e Telefonista - CTPS n° 3442094-

010-GO

Jessika Oliveira Lopes - Auxiliar de Escritorio - CTPS n° 5882070-010-GO

Joao Paulo Pereira Leite - Auxiliar de Escritorio - CTPS n° 2914731-030-GO

Leonardo Lopes - Auxiliar de Escritorio - CTPS n° 5808950-010-GO

Lilia Cruvinel T. Rodrigues da Cunha - Escrituraria - CTPS n° 25661-030-GO

Luiz Augusto do Carmo Curado Neto - Analista de Sistema - CTPS n° 24419-024-

GO

Marcos Henrique de Oliveira Rosa - Auxiliar de Escritorio - CTPS n° 1674876-

020-GO

Ryan Lopes de Oliveira -Auxiliar de Escritorio - CTPS n° 3719171-030-GO

Simeia Policena dos Santos - Auxiliar de Escrt6rio - CTPS n° 5830004-010-GO

Valdecy Rosa da Silva - Op. Maq. Fotoc6pias - CTPS n° 4658798-020-GO

Menores Aprendizes - CESAM

Natanael do Vale - CTPS n° 3340079-030-GO

Quemuel Mendonca de Oliveira - CTPS n° 3335614-030-GO

Luiz Fernando de Almeida Rocha - CTPS n° 01393858-030-GO
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da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

Endereco : Rua 3, Lj. 02, 03 e 04 - Sala 1, St. Oeste, Goiania - GO

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 alugado; conta com

instalacoes reformadas, apresentando mobiliario em boas condicoes bern como

sistema de ar condicionado, arquivos organizados e bem identificados.

Quanto a seguranca, possui sistema interno de monitoramento, bern

como portas de protecao nas entradas.

0 atendimento ao publico a feito de forma segmentada, havendo o

direcionamento a funcionario especifico de acordo com sua necessidade; no

entanto, quanto a comodidade e conforto ao cliente, ressaltamos que, devido ao

grande movimento no cartorio, o tempo de espera em certos horarios torna-se muito

longo. Salientamos que o tabelionato esta instalado no mesmo predio do 1° Registro

de lm6veis da Comarca de Goiania, o que, com certeza, traz mais comodidade as

partes e, ao mesmo tempo, major clientela ao tabelionato. Porem, devido a este fato,

o tabelionato nao possuj espaco fisico suficiente, e, da mesma forma, nao tem como

se expandir em tal espaco.

Para o atendimento de reconhecimento de firmas, a necessario que as

partes retirem senha em espaco diferenciado do destinado a Iavratura de atos; conta

com espaco infimo entre cadeiras e local de atendimento; para autenticacoes, e

necessario que as partes subam por escada ingreme para realizacao de tal servico;

apos, a necessario que descam tal escada para efetuar o pagamento junto ao caixa

e aguardem que o documento seja enviado atraves de um tipo de elevador, o que

pode levar entendimento confuso por parte do cliente. Verificamos tambem, que

alguns funcionarios trabaiham em sala diversa no 1° andar, sendo que nao existem
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banheiros para utilizacao dos mesmos neste andar, tendo os mesmos que se

deslocar por 16 degraus para tal fim.

Os livros sao guardados de forma adequada, em armarios organizados

e bern acondicionados.

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

referente ao periodo de 02/01/2003 a 31/12/2010.

Quanto aos livros obrigatorios, utiliza o livro de escrituras diversas para

lavratura de testamento, o que nao implica em desconformidade com a

Consolidacao de Atos Normativos.

Os Livros de Registro de Procuracoes sao separados pelo ano de

recepcao do documento , independente do numero de folhas constantes no livro; os

mesmos nao apresentam os termos de abertura e de encerramento , entretanto,

apresentam organizacao pouco vista nas demais correicoes.

Possui o Livro de Anotacoes Testamentarias em ordem , tendo sido

Iavrado o ultimo ato em 31/03/2009.

Verificamos que o cartorio, apps a lavratura dos atos, procede a

digitalizacao dos mesmos, mantendo-se tanto o arquivo fisico quanto o arquivo

digital de tais atos.

Ressaltamos que as encadernacoes, organizacao, bern como a

presenca de indice, termos de abertura e encerramento encontram-se em perfeita

ordem, alem de numeracao correta das folhas e sequencia cronologica.

Ao realizarmos o levantamento dos livros por amostragem, observamos

que na lavratura de todos os atos, a previamente calculado, sendo a cotacao feita de

forma segmentada, distinguindo a parte que cabers ao cartorio e a parte destinada

ao Fundesp-PJ.
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Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

PROCURACOES

A grande maioria das procuracoes lavradas para transferencia

de veiculos sao cotada como "ad negotia", quando o correto seria "outras", a

exemplo das fls. 049 do Livro n° 1148.

Os Livros de Procuracoes contemplam os substabelecimentos.

LIVRO NO 1048 - Procuracoes

Procuracao "ad negotia" as fls . 18, com 07 (sete) outorgantes,

foi cotada por R$ 25,00, nao sendo cobrado os valores correspondentes a cada

outorgante que acresceu.

LIVRO NO 1052 - Procuracoes

As procuracoes constantes deste livro apresentarn cotacao da

Taxa Judiciaria no valor de R$ 5,34, quando o valor correto seria R$ 5,35;

low-

mesmo as f1s.14;

LIVRO NO 1120 - Procuracoes

FIs. 06 - Procuracao "ad negotia" cotada como "outras"; o

FIs. 08 - Procuracao "ad negotia" cotada como "ad judicia";

FIs. 23 - Procuracao s/ cotacao, contrariando o art. 7° da Lei

Estadual n° 14.376/2002;

FIs. 109 - Procuracao "ad judicia" para academico de direito;

judicia";

LIVRO NO 1138 - Procurag6es

Fls. 32 - Procuracao "ad judicia" cotada como "outras";

FIs. 36, 168 e 198 - Procuracao "outras" cotada como "ad
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LIVRO NO 1156 - Procuracoes

Fls. 161 - Procurarao para tranferencia de consorcio

automotivo cotada como "ad negotia ", quando o correto seria "outras";

Fls. 172 - Procuracao "outras" cotada como "ad negotia";

Fls. 194 - Substabelecimento cotado no valor de R$ 25,00,

quando o correto seria R$ 12,50.

LIVRO NO 1164 - Procuracoes

Fls. 88 - Procuracao "ad judicia" cotada como "outras";

Fls. 118, 120, 134 e 141 - Procurag6es "outras" cotadas como

"ad judicia";

LIVRO NO 1248 - Procuracoes

Fls. 34 - Procuracao nao apresenta cotacao dos emolumentos;

Fls. 41 - Procuracao "outras" cotada como "ad negotia";

LIVRO NO 1285 - Procurag6es

Fls. 01/02 - Procurarao "ad negotia" cotada como "outras";

Fls. 25 - Procuracao "ad judicia" cotada como "ad negotia";

FIs. 79 - Taxa Judiciaria cotada a R$ 7,33, quando o correto

seria R$ 8,00.

LIVRO NO 1350 - Procuracoes

Fls. 05 - Procuracao "outras" cotada como "ad negotia";

ESCRITURAS

LIVRO NO 1413 - Escrituras
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FIs. 89/90 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em

08/01/2003, no valor de R$ 30.000,00, onde deveria ter sido cobrado o valor de R$

288,00 a titulo de emolumentos; no entanto, consta cotacao no valor de R$ 410,00.

LIVRO NO 1414 - Escrituras

Observamos a lavratura de diversos atos de "ATA NOTARIAL",

referentes ao ano de 2003, sendo cotado ao final do ato o valor de R$ 13,50,

contrariando a previsao da Tabela XIII, item 72 do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goias, que era de R$ 60,00, ou seja, diversos atos

cotados a menor, a exemplo das fls. 01/02, 03/04,05/06, 07/08, etc.

Observamos anotag6es feitas a caneta apos a lavratura dos

atos, principalmente quanto as cotag6es ao final dos atos, a exemplo das fls. 89/90.

LIVRO NO 1420 - Escrituras

FIs. 0146/0147 - Compra e Venda, tendo como valor ajustado

entre as partes R$ 2,00 (dois reais); no entanto, consta ressalva feita a caneta,

informando que o valor venal do imovel seria de R$ 4.000,00. Com base no texto da

escritura, deveria ter cotado emolumentos no valor de R$ 30,00, no entanto, com

base na anotacao, cabem emolumentos a R$ 85,00.

LIVRO NO 1548 - Escrituras

FIs. 01/08 - Escritura Publica de Confissao de Divida com

Garantia Hipotecaria, lavrada em 10/05/2005, sendo a divida confessada no valor de

R$ 100.000,00, atribuindo-se o mesmo valor aos imoveis hipotecados e

garantidores, sendo devido o valor de R$ 1.350,00 a titulo de emolumentos,

seguindo a 2a Nota da Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos; no

entanto, consta cotacao no valor de R$ 900,00 de emolumentos, e de R$ 37,24 de

Taxa Judiciaria, quando o correto seria R$ 74,48, sendo ambos cotados a menor.
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Fls. 10/11 - Escritura Publica de Doacao, lavrada em

10/05/2005, no valor de R$ 10.381,55, quando seriam devidos emolumentos no

valor de R$ 180,00; no entanto, cobrou-se R$ 220,00.

Fls. 27/55 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em

12/05/2005, tendo como valor venal do imovel R$ 131.218,32, sendo devidos

emolumentos no valor de R$ 1.100,00, tendo sido cobrado o valor de R$ 1.030,00.

LIVRO NO 1617 - Escrituras

Fls. 34/53 - Escritura Publica de Compra e Venda de Imovel

com Alienacao Fiduciaria, lavrada em 18/08/2006, no valor de R$ 115.000,00, sendo

a alienacao fiduciaria sobre o mesmo valor; assim, seria devido o valor de R$

1.627,50, no entanto, foi cobrado o valor de R$ 976,50 de emolumentos e recolhido

R$ 108,50 para o Fundesp-PJ.

Fls. 78/79 - Escritura Publica de Revogacao de escritura

anterior, lavrada em 22/08/2006: a escritura a ser revogada, lavrada no mesmo ano

no Livro n° 1610, teve o valor de R$ 40.000,00. De acordo com o item 67 da Tabela

XIII do Regimento de Custas e Emolumentos, deveria ser cobrado um quarto do

valor do valor de tais emolumentos, ou seja, o valor de R$ 135,63; no entanto, foi

cobrado o valor de R$ 463,00.

Fls. 90/113 - Escritura Publica de Contrato de Compra e Venda

de Imovel com Financiamento Imobiliario e Pacto Adjeto de Alienacao Fiduciaria e

outras Avencas Juridicas, lavrada em 22/08/2006, no valor de R$ 114.646,80, sendo

a alienacao fiduciaria sobre o mesmo valor; assim, seria devido o valor de R$

1.627,50, no entanto, foi cobrado o valor de R$ 1.393,20 de emolumentos e

recolhido R$ 154,80 para o Fundesp-PJ. 0 mesmo ocorre as fls. 114/137; 138/161 e

162/185.

LIVRO NO 1712 - Escrituras

Fls. 25/29 - Escritura Publica de Compra e Venda de Imovel

com Garantia Fiduciaria, lavrada em 11/12/2007, no valor de R$ 35.324,80, sendo a
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alienacao fiduciaria sobre o mesmo valor; assim, seria devido o valor de R$ 703,50,

no entanto, foi cobrado o valor de R$ 879,00.

Fls. 25/29 - Escritura Publica de Compra e Venda de lmOvel

com Garantia Fiduciaria, lavrada em 11/12/2007, no valor de R$ 35.324,80, sendo a

alienacao fiduciaria sobre o mesmo valor; assim, seria devido o valor de R$ 703,50,

no entanto, foi cobrado o valor de R$ 879,00.

FIs. 64/68 - Escritura Publica de Inventario e Partilha Amigavel,

lavrada em 18/12/2007, tendo como valor do monte mor R$ 264.500,00, onde

deveria ser cotado o valor de R$ 1.586,00 como emolumentos, na realidade foi

cobrado R$ 1.830,00.

FIs. 159/160 - Escritura Publica de Rescisao de escritura

anterior, lavrada em 07/01/2008: a escritura a ser revogada, datada de 01/04/2005,

Livro n° 1540, teve o valor de R$ 151.708,71. De modo que, de acordo com o item

67 da Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos, deveria ser cobrado um

quarto do valor de tais emolumentos, sendo entao devido o valor de R$ 275,00, para

lavratura do ato. No entanto, foi cobrado o valor integral, R$ 1.342,00, contrariando a

norma legal acima transcrita.

LIVRO NO 1783 - Escrituras

FIs. 103/104 - Escritura Publica de Retificagao e Ratificacao,

lavrada em 21/10/2008, referente a escritura anteriormente lavrada, em 07/04/2004,

seriam devidos como emolumentos o valor de R$ 411,75, ou seja, urn quarto dos

emolumentos devidos por esta ultima. De forma diversa, a serventia cotou como ato

s/ valor economico, no valor de R$ 61,00.

FIs. 170/172 - Escritura Publica de Instituirao de Hipoteca,

lavrada em 31/10/2008, no valor de R$ 1.050.000,00, sendo devidos emolumentos

de R$ 1.953,00; no entanto, foi cotado o valor de R$ 2.929,50.

LIVRO NO 1745 - Escrituras
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Fls. 101/102 - Escritura Publica de Retificacao e Ratificacao,

lavrada em 19/05/2008, referente a escritura anteriormente lavrada, no valor de R$

225.000,00, devidos os emolumentos de R$ 396,50 (um quarto dos emolumentos

devidos por esta ultima); de forma diversa, a serventia cotou R$ 488,25.

LIVRO NO 1806 - Escrituras

Fls. 67/76 - Escritura publica de Compra e Venda de lmOvel c/

Alienacao Fiduciaria em Garantia, lavrada em 30/01/2009, no valor de R$ 66.164,79,

sendo a alienagao fiduciaria sobre o mesmo valor; assim, seria devido o valor de R$

1.185,00, no entanto, foi cobrado o valor de R$ 790,00 de emolumentos.

TESTAMENTOS

Livro n° 1210 - Testamento

Fls. 199/200 - Ano 2003 - Nao consta irregularidade.

Livro no 1418 - Testamento

Fls. 01 a 47 - 0 termo de encerramento foi lavrado as fls. 48;

nas demais consta carimbo "em branco". 0 ultimo testamento foi lavrado na folha

46v°/47, em 30/09/2004, no Iivro especifico para testamento.

A serventia nao possui o Iivro denominado "Movimento de

Controle de Selos", descumprindo o disposto no art. 881, caput da Consolidarao dos

Atos Normativos ; porem possui sistema proprio de informatizagao, onde todos os

atos lavrados possuem numero de protocolo, que fica vinculado ao selo utilizado,

conforme podemos verificar no documento anexo.

Assim , apesar de nao apresentar livro para controle dos selos,

possui ferramentas de controle eficientes para tal , que inclusive poderiam ser
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utlizados por outras serventias que possuem movimento vultuoso como este

tabelionato.
De qualquer forma, foi orientado a proceder a imediata abertura

do referido livro, conforme determinag5o do artigo 895, caput da CAN, a partir da

presente data. Como possui sistema com todas as informacoes, basta que seja

formatado o relatorio e devimente impresso e encadernado.

Sobre selos extraviados , furtados, roubados ou inutilizados, nao

e feita comunicagao a CGJ-GO. Orientamos a proceder de acordo com o artigo 895,

§2° da Condolidarao dos Atos Normativos.

Apos solicitacao das partes, as certidoes sao entregues na

hora, caso sejam de escrituras ja langadas no novo sistema informatizado, ou, no

maximo, no dia seguinte, para escrituras mais antigas.

Nao sao langados os Cartoes de Assinaturas no Livro de

Controle de Atos; dessa forma, nao a recolhido o Fundesp-PJ sobre tais atos. No

entanto, no momento da correig5o, o oficial, de iniciativa propria, informou-nos que

precedera o levantamento dos cartoes existentes na serventia e fara o recoihimento

devido.

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.

0 recolhimento atraves de GRS a feito diariamente.

Possui o Livro de Controle de Atos, no entanto nao apresentam

as formalidades como Termo de Abertura e de Encerramento.
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Ressaltamos que o Iivro a feito de forma muito organizada, corn

a descricao correta de todos as atos e totalizacao ao final, sendo que a GRS

correspondente a encadernada juntamente corn o controle diario. Seguem em anexo

copias selecionadas aleatoriamente de recolhimento diario.

Observacoes feitas pela serventia:

r•

A titular, a oportunidade da inspecao, trouxe ao nosso

conhecimento e requereu providencias, no sentido de equiparar a cobranca dos

emolumentos para a lavratura de escrituras de inventarios e partillhas por via

administrativa, ao valor que a cobrado quando este este ato a realizado

judicialmente (item 27, I da Tabela III do Regimento de Custas e Emolumentos do

Estado de Goias), em que pese a pratica constante de advogados em transmitir para

a serventia tanto o trabalho quanto a responsabilidade na lavratura de tais atos.

De forma geral, a serventia a rigorosamente organizada quanto

a documentacao, livros e controles em geral, no entanto, se faz necessaria abertura

e utilizacao de livros proprios de testamentos, o que deve ser feito de forma

imediata.

Apresenta ausencia de indicios de evasao fiscal, diante de tal

organizacao, clareza de informacoes, realizando as cotacoes dos atos em

consonancia com o Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goias.

No entanto, quanto a estrutura fisica, acreditamos o espaco e

reduzido, acarretando certo desconforto tanto as partes quanto aos funcionarios.

Este e o relatorio que conduzimos a apreciacao de Vossa

Excelencia.
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corregedoria
geral da justiga
bfo estado de goias

Departamento de Orientapao e Correigao
da Coordenadoria de Fiscalizapao e Apoio as Comarcas

DEPARTAMENTO DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA

COORDENADORIA DE APOIO E FISCALIZAcAO AS COMARCAS DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIcA, em Goiania! GO, aos 04 (quatro) dias

do mes de marco de 2011.

Erides Cad Finotti
ssessora Correicional

Maria Beatriz Passos Vieira/Borras
70 Assessora Correicional

1
Kenia Garcia Bento Torquato
16a Assessora Correicional
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Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

^n -
Oseas Machado dos ROis
14° Assessor Correicional

IOM

o Macha o do P do Dias Maciel
5° Assessor Co eicional

Kenia Garcia Bento Torquato
16a Assessora Correicional

Av%
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