
OR 11 corregedoria
germ da justica
:.do estado de goias

Departamento de Orientacao e Correisao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarc

RELATORIO No 19/2011

AV%

No periodo de vinte e tres a vinte e cinco de marco do ano em exercicio

(23/03/2001 a 25/03/2001), em cumprimento a determinacao da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,"--,-"

exarada na Portaria n° 06/2011, comparecemos ao 11 Tabelionato de Protestos e~

Registro Civil de Pessoas Juridicas , Titulos e Documentos da Comarca de4

Goiania , onde realizamos Correi^ao Geral Extraordinaria , mediante amostragem dew

dados, relativamente ao periodo de 2003 a 2010, constatando-se o seguinte:

10 TABELIONATO DE PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE

PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS

Oficial : Mauricio Borges Sampaio - (A titulariade encontra-se sub

judice - MS n° 29485- Supremo Tribunal Federal; Acao Anulatoria n° 200902428084-

3a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Goiania)

Endereco : Rua 3 n° 1.209, St. Central, Goiania/GO.

Telefone : 3224-4209

Fax: 3224-2894

Sitio: http:// www.wsampaio.com.br
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geral da justica ,partamento de OrientaGao e Correicao
do estado de goias Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

Oficiala S jbstituta : Maria Candida Camara Sampaio

Sub-Oficiais: Cejanna Camara Sampaio

Maria Ramos

Mauricio Borges Sampaio Filho

Thiago Camara Sampaio

Auxiliares de Escrevente:

Oft

Auk

Abigail Fernandes da Silva

Adriano Robson Vilela

Alcino Junio Silva de Paula

Ana Rita Vieira da Silva

Angela Carvalho Sousa Parreira -

Carlos Alberto Vieira de Souza

Clarimita Jose Martins

Cristiane Mendes de Souza

Cristianey Aparecida Cunha das Neves

Danilo Borges Narciso

Deborah Rejane da Silva

Demetrios Gomes da Silva

Diego Nogueira Oliveira

Dirce Ramos

Divina Aparecida de Jesus

Domingas Correia de Barros Valerio

Donizeti Pires Basilio

Edilamar Ferreira de Souza

Emilze de Freitas Marques

Erika Fernanda Silva

Flavia Abadias Borges

Francisco Rubens Gonsalves Rodrigues

CTPS no 91813-014

CTPS no 4417575-001

CTPS no 68568-036

CTPS no 30648-586

CTPS no 64271-027

CTPS no 62018-001

CTPS no 42366-227

CTPS no 1961-032

CTPS no 93221-022

CTPS no 4409056

CTPS no 79457-024

CTPS no 53709-026

CTPS no 107834-002

CTPS no 79214-006

CTPS no 81877-589

CTPS no 85125-029

CTPS no 68711-001

CTPS no 18971-001

CTPS no 96544-504

CTPS no 9736120-001

CTPS no 19833-029

CTPS no 58721-005
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Am,

Guilherme Alves

Joana D'Arc de Jesus

Joao Alberto das Neves

Jose Humberto Barros da Silva

Jovelina Pinheiro de Azevedo Barros

Karenn Larisse Santos Pacheco

Karla Dias de Oliveira

Keilla Batista do Nascimento

Larissa de Sousa Santana

Lauro Cesar Dias Mecenas

Loudes Bernadeth Sampaio de Souza

Luiz Carlos Ferreira Dantas

Marcos Oliveira Macedo

Maria Celia Sampaio Oliveira

Maria Jose da Costa

Maria Lucia Pires Basilio Vieira

Matheus Gongalves Carvalho

Monica Natalia Farias Pimentel

Mozar Bernardes Borges

Paula Roberta Moura Nunes

Percio Luiz da Silva

Robson Luiz de Araujo

Rodolpho Tavares de Moura Filho

Rodrigo Antonio dos Santos Rodrigues

Rodrigo da Silva dos Santos Carvaiho

Sergio Ricardo Cordeiro

Simone Silverio da Silva

Thiago Pereira de Araujo

Valeria Bezerra Borges

Vanessa Cunha Rocha Brito

Wesley Ferreira Caldas

CTPS n° 34701-004

CTPS n° 84506-012

CTPS n° 21561-330

CTPS n° 62491-003

CTPS n° 71792-010

CTPS n° 5858159-001

CTPS n° 5806857-001

CTPS n° 28172-023

CTPS n° 9641-31

CTPS n ° 5877218-001

CTPS n ° 35261-007

CTPS n° 3436167-

CTPS n° 3436167-001

CTPS n° 48940-396

CTPS n° 24586-643

CTPS n° 28562-008

CTPS n° 3038658-002

CTPS n° 28853-019

CTPS n° 85226-008

CTPS n° 5864513-001

CTPS n° 5607-010

CTPS n° 24464-026

CTPS n° 41722-011

CTPS n° 3400-023

CTPS n° 2780599-002

CTPS n° 59523-019

CTPS n° 30196-023

CTPS n° 6429-005

CTPS n° 4285-034

CTPS n° 78300-027

CTPS n° 22675-016
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Notificadores:

Ademilson Conceicao Naves CTPS n° 44863-032

Carlos Alberto Ferreira CTPS n° 2132-005

Carlos Divino da Silva CTPS n° 18969-020

Euripedes Afonso da Costa CTPS n° 10079-008

Luiz Carlos de Castro CTPS n° 5422-017

Marcelo Rodrigues de Oliveira CTPS n° 27434-022

Nelson Afonso da Costa Neto CTPS n° 80871-291

Urumatan Francisco de Assis dos Santos CTPS n° 84773-003

Vanderlan Tunes de Matos CTPS n° 3866-016

Waltenio Afonso de Carvalho CTPS n° 92215-027

Menores Aprendizes:

Gabriela Bernardo Aires dos Santos CTPS n° 3534936-002

Guilherme Gomes de Oliveira CTPS n° 1380451-003

Matheus Pereira Nogueira CTPS n° 3718493-003

Thalita Yasmin de Souza CTPS n° 2111049-003

Prefacialmente, ressaltamos que no periodo da Correicao o 2° Juiz

Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Carlos Elias da Silva, visitou a serventia, bern como

apoiou a equipe de assessores correicionais nos trabalhos realizados.

Para a consecug5o de seus servigos, a serventia dispoe de predio proprio

localizado na regiao central de Goiania com estacionamento interno, oferecendo

espago acoihedor para os clientes e funcionarios.
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No que se refere a seguranra, a serventia possui portas giratorias com

detector de metals, segurangas contratados de empresa terceirizada, janelas corn

grades, extintores de incendio e sistema de alarme monitorado com cameras de

vigilancia, revelando urn cuidado especial neste quesito.

A area de trabalho a composta de varios departamentos, divididos entre

os tres pisos do predio. Todos os pavimentos dispoem de sistema de ar condicionado,

instalacoes sanitarias, computadores e mobiliario novo.

0 atendimento ao publico a realizado de forma adequada, vez que e

disponibilizado sistema de senhas para direcionamento dos clientes, cadeiras

suficientes para atender a demanda, bebedouros e sanitarios.

0 Livro de controle de selos a feito aleatoriamente so constando o

numero do selo inicial e final, bern como o montante usado diariamente, deixando de

informar o quantitativo de selos adquiridos, conforme modelo previsto no artigo n° 881

da Consolidacao dos Atos Normativos.

Solicitado o Livro Obrigatorio de Controle de Atos nos foi informado que a

serventia nao o possui. Neste sentido o art. 427, § 2° da Consolidacao dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiga, dispoe in verbis:

§ 2° A cobranga da referida receita teve iniclo na data da publicacao da Lei n°

14. 376/2002, oque na pratica verificou-se no dia 02/01/2003 cubs atos praticados

pelas serventias deverao ser obrigatoriamente escriturados em livro tipo ATA,

facultando-se a utiliz gao do livro destinado ao registro das certidOes expedidas, para

efeito de verificarao e acompanhamento dos recolhimentos. (grifamos)

I I
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DO PROTESTO

Cumpre ressaltar que a partir do ano de 2006, tanto os apontamentos,

quanto os titulos e os instrumentos de protesto passaram a ser digitalizados, sendo

somente arquivados eletronicamente, deixando de existir o arquivo fisico.

Os arquivos digitais sao mantidos em tres diferentes servidores,

respectivamente, servidor do protesto, servidor do registro e o servidor de imagens,

encadernados somente a 2a via dos instrumentos de titulos protestados.

Sobre o Livro de Apontamentos , o artigo 686 , I da Consolidacao dos Atos

Normativos estabelece o seguinte:

686 - Alam dos livros necessarios e comuns a todos os cartbrios, no tabelionato de

Protesto de Titulos havera obrigatoriamente os seguintes:

- Livro de Apontamentos,

(---)

A titulo de observacao, constatamos que o Livro de Apontamentos no

sistema nao traz a especificacao do quantitativo de atos apresentados, encerramento

diario e assinatura do Tabeliao na forma prevista no artigo 692 da Consolidacao dos

Atos Normativos. Nos foi informado que o ocorrido deve-se ao fato de que na Comarca

de Goiania, existe o Distribuidor de Protestos que se encarrega da distribuicao dos

titulos apresentados para protestos, sendo o encerramento feito apenas no final do

livro. Anteriormente a informatizacao do sistema de Iavratura, os Iivros continham o

encerramento diario. Eis a transcricao do artigo retro:

Art. 692 - A escrituragao do Livro de Apontamentos sera diaria, constatando do termo de

encerramento, subscrito pelo tabeliao ou seu substituto legal, o numero de titulos, letras

e documentos apresentados no dia.
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A serventia nao possui o Livro de Protesto para fins falimentares,

conforme determina a Consolidag5o dos Atos Normativos em seu artigo 686, III, ipsis

literis:

(...)

111- Livro de Protesto para fins falimentares

No mesmo contexto, a lei Federal n° 9492 de 10 de setembro de 1997 (lei

de Protestos), em seu artigo 23, corrobora o entendimento da necessidade de um livro

especifico de protestos para fins falimentares, eis a transcricao do artigo:

Art. 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive Para fins especiais, por falta de

pagamento, de aceite ou de devolugao serao registrados em um unico livro e

conterao as anotagoes do tipo e do motivo do protesto, alam dos requisitos previstos no

artigo anterior. (grifamos)

Foi procedida a verificacao dos titulos apontados, por amostragem,

mediante checagem dos protocolos com os dados dos respectivos titulos e

visualizacao do titulos protestados.

Nao obstante nao tendo sido constatada irregularidade referente aos

valores cotados a titulo de emolumentos e taxa judiciaria no ano de 2003 e 2004,

verificamos que o sistema informatizado utilizado pela serventia no periodo supra

mencionado, nao individualiza os valores referentes a taxa judiciaria e emolumentos,

isto e, constando apenas o valor integral das despesas cartorarias ao final do titulo,

destarte, incluindo os emolumentos, taxa judiciaria, o valor pago do titulo protestado e a

CPMF, a epoca em vigencia.

Insta ressaltar que no segundo dia de inspecao, a serventia ja havia

providenciado para a regularizacao do problema detectado.

• 3814452,15/03/2005, R$ 199,34 - Duplicata Mercantil;

emolumentos cotados no valor de R$14,00, sendo o valor previsto no ano de 2005 de

Rua 10 , n° 250, 11° andar , St. Oeste , Goiania - Goias - CEP 74. 120-020 - Telefone (62) 3216 -2632 www . ti°o.jus.br
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R$ 12,00. Foi informado que aquele total inclui os R$2,00 da intimag5o e como dito

acima, o valor total pago inclui o valor da taxa, CPMF e o valor do titulo protestado. A

mesma situacao foi constatada quanto aos demais protocolos verificados no ano de

2005;

Nao foram constatadas irregularidades nos valores cotados nos

emolumentos e taxa judiciaria relativamente aos atos do Protesto, relativamente ao

periodo de 2008, 2009 e 2010.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, DE TITULOS E

DOCUMENTOS

Verificag5o mediante amostragem, cujo criteria utilizado foi a checagem

do n6mero de protocolo com o sistema de consulta informatizado do RTD (Registro de

Titulos e Documentos), tendo sido solicitada em algumas situag6es a visualizacao do

documento digitalizado, assim como no Protesto.

Cumpre relatar que relativamente aos Titulos e Documentos, foi

informado que grande parte do arquivo fisico foi remetido a local distinto (arquivo

apartado da serventia).

. Protocolo 608.080/2007 - Contrato de Parceria Agricola - cotado como

contrato sem Valor declarado, emolumentos R$23,15 (3 folhas acrescidas). 0 referido

documento trata-se na realidade de contrato de arrendamento, mencionando que o

proprietario do imovel percebera o quantitativo de 15% sobre o valor de todos as

animais que sairem do imovel objeto do respectivo contrato. Assim sendo, nao foi

observada a 8a Nota Generica da Tabela XVI do Regimento de Custas e Emolumentos,

que preve:

8,9 - Os contratos de parceria agricola serao cobrados com base nos frutos partilhados

vigentes a Opoca da apresentarcao para registro, apurado pela cotagao divulgada em

jornal de grande circulacao do Estado.
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do estado de goiasAa Coordenadoria de Fiscalizagao e Apoio As Comà 'rcaa.-'

. Protocolo 687.144 - Contrato Parceria para Execucao de Loteamento

Urbano; cotado sem valor declarado, cabendo salientar que nao obstante a natureza do

titulo, o contrato nao especifica valor;

. Protocolo 687.278 - Proposta; ao acessarmos o sistema informatizado

na parte que consta os dados do documento, verificamos constar ato sem valor

declarado, embora a cotacao dos emolumentos tenha sido feita no valor previsto, se

deu na forma prevista, qual seja, R$109,00, sobre a Proposta de R$ 25.066,50,

conforme documento visualizado.

Observacao:

A titulo de demonstraCao, foi procedida a verificarao dos valores

recolhidos a titulo de Fundesp-Pj e taxa judiciaria, relativamente ao movimento do dia

10/10/2008, mediante relatorio emitido pela serventia.

Na ocasiao foi detectado que as emolumentos referentes a emissao da

certidao diaria em forma de relacao, relativamente ao Protesto, nao encontram-se

devidamente atualizados, no tocante ao valor "por nome de pessoa" (devedor). Sobre a

certidao diaria, em forma de relagao, o item 97 da Tabela XVII, preve:
/"k

97 - Certidao diaria, em forma de relagao (art. 29, da Lei Federal n° 9.492/97) - cobrar-

se-a, alem do valor constante do item 98, da Tabela XVIII, mais R$ 6,68 por nome de

pessoa (devedor) que, alem do primeiro, constar da relagao de protestos tirados e

cancelamentos efetuados.

Isto porque no ano de 2008, o valor cotado por nome de pessoa, foi de

R$ 5,50, este, vigente no ano de 2005, sendo previsto para o ano de 2008, R$ 6,68,

deixando a serventia de perceber o valor previsto, alem de provocar evasao de receitas

devidas ao Fundesp-PJ.

Verificamos ainda que tal irregularidade ocorreu de forma sucessiva ate o

Rua 10, n° 250, 11° andar, St. Oeste, Goiania - Goias - CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216-2632 www.tlgo.ius.br
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ano de 2011, isto e, desde 2005 ate o ano em exercicio, sendo que ate a ocasiao da

Correicao o valor cotado por nome era de R$5,50, sem a devida atualizacao de acordo

com o valor previsto para o ano de 2006 (R$6,60); 2007 e 2008(6,68); 2009, 2010 e

2011(R$7,20).

Solicitada a GRS referente ao recoihimento do Fundesp/Pj e Taxa

Judiciaria, respectiva ao recoihimento do movimento analisado, qual seja, 10/10/08, foi

apresentada pela serventia a GRS 5373025-9, emitida em 16/10/08 constando

movimentos dos dias 10/10/08 e 15/10/08.
r•

Questionamos sobre tal irregularidade, tendo sido informado pelo

responsavel pelo setor de informatizag5o, Vitor, que o Fundesp-PJ da referida GRS,

refere-se ao movimento do dia 10/10/2008, contudo, a Taxa Judiciaria refere-se ao dia

15/10/08, justificando que tal fato ocorreu por equivoco por parte do setor encarregado

de proceder a apuracao do movimento diario e o recoihimento devido.

Solicitada a GRS referente a taxa judiciaria respectiva ao movimento do

dia 10/10/2008, foi apresentada a GRS 5362333-9, que especifica o Fundesp-PJ do dia

07/10/2008 e Taxa Judiciaria do dia 10/10/2008, emitida em 13/10/08, no valor de

R$6.238,83, destarte, parte da Taxa Judiciaria do dia em questao teria sido recolhida

em outra GRS.

Assim sendo , restou constatado que a Taxa Judiciaria e o Fundesp-PJ,

sao recoihidos em dias e GRS distintas (doc. anexos ), infringindo o disposto no art.

427, § 10 da Consolidacao dos Atos Normativos.

Sugestoes Conclusivas:

- verificar a possibilidade de fazer constar no Livro de Apontamentos pertinentes ao

Protesto, bern como Livro de Protocolos pertinentes ao Registro de Pessoas

Juridicas/Titulos e Documentos os respectivos valores dos emolumentos e da taxa

judiciaria, para fins de futuras inspeg6es.
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do estado de golas a Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas -

- adequacao do Livro de Controle de Selos, conforme requisitos exigidos no art. 881 da

Consolidacao dos Atos Normativos;

- confeccao do Livro de Controle de Atos na forma prevista no art. 427 , § 20 (modelo

10), da Consolidag5o dos Atos Normativos;

- imediata regularizagao do valor cobrado por nome de pessoa constante nas certidoes

em forma de relacao , pertinentes ao Protesto;

- recoihimento diario do Fundesp-PJ, a teor do art. 59 do Regimento de Custas e

Emolumentos c/c o art . 427, § 1° da Consolidacao dos Atos Normativos desta

Corregedoria;

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de

Fiscalizacao e Apoio As Comarcas da Corregedoria Geral da Justiga , aos 08 (oito)

dias do mes de abril do ano de 2011.

Eu`rides Cadena Finotti

4a Assessora Correicional

Mirce Martins Vieira

10a Assessor Correicional

Rafael Ferreira Costa

170 Assessor Correicional

E
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