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Departamento de OrientacAo e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizaao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 21/2011

Nos dias 28/03/2001 e 29/03/2011 (vinte e oito e vinte nove de margo do

ano de dois mil e onze), por determinacao da Excelentissima Senhora Corregedora-

Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, exarada na Portaria n°

06/2011, diligenciamos ao 2° Tabelionato de Protestos e Registro Civil das

Pessoas Juridicas , de Titulos e Documentos da Comarca de Goiania, onde

realizamos Correicao Geral Extraordinaria , por amostragem de dados, relativamente

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

TABELIAO : MARCONI DE FARIA CASTRO - nomeado em 13/01/1970;

posse em 03/02/1970.

SUBSTITUTOS:

CHRISTIANE COSTA E SILVA DE CASTRO HELOU;

HUGO ALEXANDRE COSTA E SILVA DE CASTRO;

IVAN DE FARIA CASTRO.

ESCREVENTES:

Mary Anne Fernandez Coimbra Dalvit, CTPS n° 37845/00009

Simone Canhete Silva Garcia, CTPS n° 97429/00016

Valber Borges Marinho ,CTPS n° 1047/0015

AUXILIARES DE CARTORIO

Agnaldo Rosa de Souza, CTPS n° 8339/00019

Cleber Renato Vitor, CTPS n° 76178/00021
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Cleves Lopes da Silva , CTPS no 14879/00022

Diogo Damiao Soares de Albuquerque , CTPS no 5853245/0001-0

Douglas Godoi Santos , CTPS no 0111001/002

Lilia Cristina de Faria Albernaz , CTPS no 71175/00031

Lucas Roberto Ramos , CTPS no 5805955/00010

Luciano Pereira Martins , CTPS no 25489/00026

Mirian Margonari Scaff , CTPS no 14950/0021

Patricia Canhete Silva, CTPS no 65894/0015-0

Reginaldo de Souza , CTPS no 77714/00015

Roberto Carlos da Silva Costa , CTPS no 61807/00033

Sandro Lopes Ribeiro , CTPS no 2783/00016

Telma Maria Ferreira Mendes , CTPS no 13475/00001

Thiago Evangelista Santos , CTPS no 4413400/001

SECRETARIAS:

Aldirete Moura dos Santos, CTPS no 8781/0020

Joyce Reis Leandro Carvalho, CTPS no 600063/00020

Landia Janner Matos Wolff, CTPS no 80049/00022

Luciana Bastos de Souza, CTPS no 46244/00028

GERENTE ADMINISTRATIVO:

Viviane Felipe de Brito, CTPS no 74699/00031

OPERADOR DE DIGITALIZAcAO:

Vilson Rodrigues de Souza, CTPS no 24250/00022

OPERADORES DE CAIXA:

Dercion Miranda dos Santos, CTPS no 45148/00010

Maria de Fatima Resende, CTPS no 50903/549

Rafael Neves Pereira, CTPS no 17832/00033

Robson Luis No Resplandes, CTPS no 31992/0029
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CARTEIROS:

Inacio Vieira de Almeida, CTPS n° 13120/00015

Jair Fernandes de Almeida, CTPS n° 38682/330

Jose Antonio de Souza, CTPS n° 37595/504

Marcos Vinicius Vieira de Almeida, CTPS n° 15151/0030

Moises Jorge Ferreira, CTPS n° 1099428/002

WarleyJose Belem, CTPS n° 19037/00012

Wesley Alves Pires, CTPS n° 46476/00020

Wilson Paulino de Queiroz, CTPS n° 4231648/0002-0

OPERADOR DE CPD:

Historgides Queiroz Junior, CTPS n° 94133/00022

TESOUREIRO:

Edson Freitas do Nascimento, CTPS n° 97437/00008

CONTINUOS:

Miguel Bruno Matos , CTPS n° 7160181/0001

Willian Carvalho Dutra, CTPS n° 4410272/001-0

MOTORISTA:

Vilmondes Benedito Pereira, CTPS n° 10855/00003

JOVENS APRENDIZES:

Alexandre Duarte Silva, CTPS n° 0139508/003

Rodrigo Lopes Cardoso, CTPS n° 2916640/003

Vitor Hugo GomesAlexandre, CTPS n° 2921201/003-0

Enderego : Rua 6 n° 225, Ed. Mardonio de Castro, St. Central -

Goiania/GO.

Telefone : 3212-1500 - Fax : 3224-2894
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A serventia funciona em sede propria, sendo os servicos cartorarios

distribuidos em pavimentos distintos, os quaffs abrigam tambem estabelecimentos

comerciais de natureza diversa.
As condicoes gerais da serventia sao boas, revelando local limpo,

organizado, com espaco suficiente para a realizacao dos trabalhos internos.

No terreo localiza-se a area destinada ao atendimento as partes

interessadas no protocolo de documentos, expedicao de certidoes e demais servicos

pertinentes ao registro/averbacoes de Pessoas Juridicas e Titulos e documentos.

Neste, encontramos a Tabela de Custas e Emolumentos visivel a todos, atendimento

preferencial para idosos e gestantes, sanitarios e bebedouros, revelando uma estrutura

que atende satisfatoriamente a demanda.
No segundo pavimento funciona o Servico de Distribuicao de Titulos,

encarregado da distribuicao de titulos entre o 10 e 2° Tabelionato de Protestos desta

comarca.

Ap•

O terceiro pavimento e o local destinado ao pagamento dos titulos

protestados . Neste , diferentemente das demais reparticoes, constatamos a

necessidade de aumentar o numero de funcionarios , no intuito de oferecer um

atendimento mais agil e eficiente , tendo em vista o grande numero de pessoas

interessadas no servico.

O quinto e sexto pavimento abrigam o arquivo de documentos da

Serventia que funciona em espaco amplo, seguro e organizado , onde os livros e

demais documentos sao separados de forma a possibilitar a facil localizacao dos

No que se refere a seguranca, a entrada da serventia conta com porta

giratoria automatica, com detector de metals, bern como vigilancia armada, sistema

interno de cameras de monitoramento e sensores de presenca.
Relativamente aos livros e documentos obrigatorios, solicitamos o Livro

Obrigatorio de Controle de Atos, previsto no art. 40, § 2° do art. 427 da Consolidacao

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justica, verificamos que o mesmo nao e

impresso, permanecendo os dados gravados digitalmente atraves de sistema

computadorizado. Contudo, durante a correicao a serventia providenciou a impressao

mesmos.
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referente aos dias solicitados.
Como dito anteriormente, a Correicao foi realizada por amostragem,

sendo que na parte fiscal, o criterio utilizado foi a verificacao de alguns apontamentos e

protocolos selecionados, os quaffs foram confrontados com os respectivos instrumentos

do Protesto e demais dados, bern como os titulos, contratos e documentos pertinentes

ao Registro Civil das Pessoas Juridicas, de Titulos e Documentos, nao tendo sido

identificado indicio de irregularidade nos valores cotados a titulo de emolumentos e

taxa judiciaria, relativamente aqueles.
Os documentos mais antigos, referentes ao Protesto, Pessoas Juridicas

Titulos e Documentos, relativamente ao ano de 2004 e 2005, foram microfilmados,,

sendo que a partir de 2005, passaram a ser digitalizados com a manutencao do arquivo

fisico dos titulos pelo periodo de 05 (cinco) anos, sendo que no tocante as intimacoes,

a manutencao do arquivo fisico reporta apenas ao exercicio de 2010.

Tambem os Iivros de apontamentos e protocolos, vem sendo apenas

digitalizados, isto e, nao sao impressos.
Verificamos que o encerramento diario de 11/06/2003, do Livro de

Protocolos de Pessoas Juridicas, Titulos e Documentos, nao foi devidamente assinado

pelo Tabeliao.
Verificamos que os selos utilizados nas certidoes em forma de relacao,

expedidas na forma prevista no item 97 da Tabela XVII do Regimento de Custas e

Emolumentos, nao condiz com o quantitative de nomes relacionados. Diante disso,

orientamos a serventia a observar a previsao do art. 886, da Consolidacao dos Atos

Normativos.
Tangente as receitas devidas a titulo de emolumentos e taxa judiciaria,

manuseando as GRS relativas ao ano de 2011, observamos que o recolhimento nao
§ 10 da

vem sendo procedido diariamente, conforme estabelece o art. 427,
GRS n°s 8053224,

Consolidacao dos Atos Normativos. A titulo de exemplificacao,

8053327-2 e 8057417-3, referentes aos movimentos dos dias 17, 18 e 23 de marco de

2011, respectivamente, cujo recolhimento ocorreu somente em 28 de marco de 2011.

Situacao semelhante, GRS n° 7925151-1, movimento de 04/02/2011, recolhimento em

17/02/2011; GRS n° 7909089-3, movimento de 01/02/2011, recolhimento em
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14/02/2011. no art. 881,
Sobre o Livro de Movimento e Controle de Selos, previsto

ca ut, da CAN, o controle feito pela serventia a arquivado em pasta classificadora,
p

onde a feita uma especificanao de acordo com a cor, adquiridos, usados danrlfic

e o saldo final. Foi informado na ocasiao nao haver ocorrencia de selos danifica os.

Em sendo o caso de selos extraviados, furtados, roubados e daniificados, ori N to

seja comunicada a Corregedoria, na forma prevista no art. 881, § 1
0 e 2 da CAN.

CONCLUSIVAS:

2°. da CAN,na forma prevista no art. 427, §
- providenciar o Livro de Controle de Atos,
especificando constando os atos praticados, seus respectivos valores, emolumentos,

Fundesp-PJ, Taxa Judiciaria e demais informagbes necessarias a futuras correigoes.
especificar os descontos concedidos

Por oportuno, quanto aos titulos do Protesto,

quando da retirado ou Iiquidacao, anteriormente a intimacao;

- adequacao do Livro de Movimento de Controle de Selos, a teor do art. 881 da

Consolidacao dos Atos Normativos;

- quando da expedicao de certidoes em forma de relacao pertinente aos titulos

protestado e cancelados, os selos utilizados sejam adequados ao numero de pessoas

elencadas, a teor do art. 886 da CAN.

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

DEPARTAMENTO DE ORIENTACAO E CORREIcAO DA

COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E APOIO AS COMARCAS
DA

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIcA, em Goiania, aos 19 dias do mes de abril

ano de 2011.
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Lilian Freitas Andrade de Souza

2a Assessora Correicional

Mirce artins Vieira

10a Assora Correicional

Rafael Ferreira Costa

17° Assessor Correicional

OM,
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