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Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizag5o e Apoio as Comarcas

RELATORIO NO 10/2011

No periodo compreendido entre os dias 16 e 17 do mes

de margo do corrente ano de 2011, por determinacao contida na Portaria n° 06/2011,

da lavra da Excelentissima Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora

BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO , comparecemos ao 6° Tabelionato de Notas e

Oficialato de Registro de Contratos Maritimos da Comarca de Goiania, onde

realizamos Correirao Geral Extraordinaria, por amostragem de dados, constatando-

se o seguinte:

Oficial Titular: Wander Barbosa de Faria

Awk Ato de nomeacao: Decreto de 27/0801975, assinado pelo entao Governador

lrapua Costa Junior. Apostilado em 28/08/1975, pelo Presidente do Tribunal de

Justiga do Estado de Goias, Desembargador Arinam de Loyola Fleury.

Funcionarios do Cartorio:

Aguida Izabel Peixoto de Moraes - Escrevente - CTPS n° 11873-549-GO

Anderson Peres de Moraes - Escrevente - CTPS n° 33194-00014-GO

Augusto de Assis Xavier dos Santos- Auxilar de Cart6rio-CTPS n° 52734-00026-GO

Cesar Augusto Soares - Escrevente - CTPS n° 4150-00003-GO
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Cleyton Pereira Aguiar Mariano - Escrevente - CTPS n° 39007-00028-GO

Dagmar Lima Ferreira de Campos - Escrevente - CTPS n° 80313-154-GO

Edward Marques Ferreira Junior - Auxiliar de Cartorio - CTPS n° 5481-0007-GO

Fernando Cesar Trindade - Escrevente - CTPS n° 64156 -00001-TO

Frederico Barbosa Melgago - Escrevente - CTPS n° 8007792-003-0-GO

Gilson Borges Ribeiro - Escrevente - CTPS n° 45863-00020-GO

Gizelda Moreira Rodrigues - Telefonista - CTPS n° 51260-0019-MA

Lilia Maria Bento Rodrigues - Escrevente - CTPS n° 58327-00021-GO

Luciana Serrano Amora - Operadora de Caixa - CTPS n° 31470-00025-GO

Luciene Alves da Silva - Supervisora - CTPS n° 99252-00021-GO

Manoel Messias Barbosa - Escrevente - CTPS n° 27276-396-GO

Marcos Deleon Oliveira dos Santos - Escrevente - CTPS n° 7155158-00-1-0-GO

Marcilio Ferreira de Castro - Escrevente - CTPS n° 7146-00010-GO

Maria Julia Rodrigues - Auxiliar de Limpeza - CTPS n° 47424-549-GO

Mauricio Borges de Castro Junior - Escrevente - CTPS n° 40038-0001-GO

Weder Estevam de Lima - Escrevente - CTPS n° 31658-0029-GO

Weder Paulo de Oliveira - Escrevente - CTPS n° 8296-0033-GO

Menores Aprendizes - Associagdo Goiana de Amparo e Integracao social

- AGIS:

Fernando Dorovan V. Da Silva

Silas Arantes da Silva

Enderego Rua K, n° 22,esquina corn Rua 23, Setor Oeste

Telefone : (62) 3093-2222

Fax : (62) 3092-6666
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Inicialmente 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 proprio; conta com

ambiente de trabaiho divido em salas por ato a ser praticado, ou seja, salas para

Iavratura de procuracoes, escrituras, reconhecimento de firma e autenticacoes,

apresentando mobiliario em boas condicoes ao servigo a ser prestado, contendo

arquivos organizados e bern identificados.

Quanto a seguranga, possui sistema interno de monitoramento,

bem como portas de proterao nas entradas e janelas, possuindo, ainda, contrato

com a Empresa New Line para ronda noturna.

0 atendimento ao pt blico a feito de forma segmentada, em

espago diferenciado do destinado a Iavratura dos atos. Ha o direcionamento atraves

de senhas, na parte de autenticacao e reconhecimento de firma e na parte de

procuracao e escrituras, as partes sao direcionadas pela recepcionista para os

escreventes.

Os Iivros sao guardados de forma adequada, em armarios

organizados e bem acondicionados.

Ressaltamos que as encadernacoes, organizadoo, bem como a

presenga de indice e termos de abertura e encerramento encontram-se em perfeita

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

A correicao foi realizada na parte escritural, por amostragem de

dados, referente ao periodo de 02/01/2003 a 31/01/2011.

Ao realizarmos o levantamento dos Iivros por amostragem,

observamos que na Iavratura de todos os atos a cotacao feita de forma segmentada,

distinguindo a parte que cabers ao cartorio e a parte destinada ao Fundesp-PJ.
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PROCURAcOES

Os documentos obrigatorios a Iavratura de Procurag6es

encontram-se escaneados e com copias anexas a cada ato praticado.

Os Substabelecimentos estao separados dos livros de

Procuracoes, entretanto a numeracao a sequencial a estes.

Os substabelecimentos Iavrados ou recebidos pelo cartorio, sao

devidamente anotados no documento originario.

Nao cobra por outorgante acrescido , a teor do item 64 , 1a Nota

da Tabela XIII, do Regimento de Custas do Estado de Goias.

Em algumas procuracoes verificamos no campo referente a taxa

judiciaria a expressao "isento", questionado, o Tabeliao informou tratar-se de erro do

sistema, o que foi prontamente constatado junto ao Iivro de controle de atos e GRS.

LIVRO NO 471 - Procuracoes

Procuracao "ad negotia" de fI. 01, emolumentos e taxa judiciaria

cotado a menor, no valor de R$ R$ 8,67 e R$ 4,23, quando o correto seria R$ 25,00

e R$ 5,35, respectivamente. Situarao identica as fls. 02 e 05, procuracoes "outras

finalidades".

LIVRO NO 475 - Procuracoes

FIs. 101 - Procuracao "ad negotia" cotada como "outras".

LIVRO NO 478 - Procuracoes

FIs. 01 e 05 - Procuracao "ad negotia" cotada como "outras".
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LIVRO NO 500 - Procuracoes

FIs. 171, 198 - Procuracao "outras" cotada como "ad negotia";

LIVRO NO 504 - Procuracoes

FIs. 44, 53, 61, 167 - Procuracoes "outras" cotadas como "ad

judicia";

ESCRITURAS

Os livros de escrituras e testamentos seguem sequencia

numerica unica.

Dentre os livros verificados na amostragem, constatamos em

algumas escrituras a pratica de cobranca a major dos emolumentos. A titulo de

exemplificacao destacamos:

LIVRO NO 438 - Escrituras

FIs. 048 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em

07/03/2003, no valor de R$ 25.000,00, onde deveria ter sido cobrado o valor de R$

288,00 a titulo de emolumentos; no entanto, consta cotacao no valor de R$ 384,00.

LIVRO NO 442 - Escrituras

FIs. 01 e 01v - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada

em 11/07/2003, no valor de R$ 27.000,00, onde deveria ter sido cobrado o valor de

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

384,00.

LIVRO NO 521 - Escrituras

Falta foihas de n°s 39 e 141, entretanto ja estavam ciente de tal

fato, alegando que estao com alguns escreventes para apreciacao.
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Verificamos, ainda, na cotacao dos emolumentos de algumas

escrituras a expressao "nihil", porem quanto ao valor do Fundesp-PJ, este foi

devidamente recolhido.

Constatamos tambem, que nas escrituras em que as partes

celebram uma compra e venda com usufruto, o cartorio cobra de emolumentos o

somatorio dos valores destas duas avencas, contrariando o disposto na 2a nota da

Tabela XIII, do Regimento de Custas do Estado de Goias, que dispoe que os valores

serao contados por inteiro do contrato de major valor e a metade dos demais.

Alguns Iivros referentes a dezembro de 2010 e janeiro de 2011

nao foram encadernados. Fomos informados que assim que for concluida a presente

correicao, tais Iivros serao imediatamente encaminhados para encadernacao.

Livro de Controle de Atos

Ressaltamos que o Iivro a feito de forma muito organizada, com

a descricao correta de todos os atos praticados diariamente.

Seguem anexas copias selecionadas aleatoriamente de

recolhimento diario.

Livro de Controle de Selos

Nao fazia use do respectivo livro, conforme determina o artigo

881 da Consolidacao dos Atos Normativos, embora tenha o controle da distribuicao

individualizada por escrevente. Orientamos no sentido de proceder a sua imediata

abertura.

Sobre selos extraviados, furtados, roubados ou inutilizados, nao

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

§2° da Consolidacao dos Atos Normativos.
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Segundo informag6es do Tabeliao Wander, nao faziam

cobranga de emolumentos dos 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 correicao, o oficial, de iniciativa propria, informou-nos que procedeu ao

levantamento dos cartoes existentes na serventia e fez 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.

LEVANTAMENTO FISCAL

Como forma de de detectarmos possiveis evasao de receita nos

recoihimentos dos emolumentos e taxa judiciaria, procedemos a um levantamento

fiscal por amostragern aleatoriamente recaindo nos movimentos de 23/07/2003,

06/05/2004, 06/05/2004, 20/04/2005, 06/12/2006, 12/03/2007, 17/06/2008,

12/02/2009, 07/01/2010 e 15/02/2011.

Ao realizarmos as cotag6es dos atos praticados nos movimentos

acima apresentados, constante do Livro de Controle de Atos e ao final compararmos

com o calculo feito pela serventia, podemos afirmar que nenhuma irregularidade foi

apontada quanto aos valores individuais praticados.

Conclusao dos Trabalhos

De forma geral, a serventia a rigorosamente organizada quanto

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

e utilizacao do livro de controle de selos e a devida comunicagao a Corregedoria-

Geral dos selos cancelados.
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Nao apresenta indicios de evasao fiscal, diante de tal

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

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

Este e o relatorio que conduzimos a apreciacao de Vossa

Excelencia.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACAO E CORREICAO DA

COORDENADORIA DE APOIO E FISCALIZAQAO AS COMARCAS DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIcA, em Goiania/ GO, aos 18 (dezoito) dias

do mes de margo de 2011.

Eu des Cade ai
4° A$sessora Correicional

r
Solangb aria Pereira Avelino

8° As essora Correicional

Alberto Nunes Guerra
9° Assessor Correicional
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