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mento de Orientacao e Correi aotaDepar
da Coordenadoria de Fiscaliza+,ao e Apoio As Comarcas

Relatorio no 22/2011

H

Processo n° 3640345/2011

No periodo compreendido entre os dias onze a quinze do mes de abril do

ano de dois mil e onze (11 a 15/04/2011), por determinacao da Excelentissimao

Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz de Figueredo Franco, atraves-.

da Portaria n° 14/2011, comparecemos ao Distrito Judiciario de Santa Barbara de

Goias , pertencente a comarca de Nazario, onde procedemos uma Correicao Geral°

Extraordinaria na serventia Extrajudicial e Fiscalizarao do recoihimento da Taxa

Judiciaria e FUNDESP-PJ, constatando-se o seguinte:

TABELIONATO DE NOTAS , DE PROTESTO DE TITULOS,

TABELIONATO E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS,

REGISTRO DE IMOVEIS , TITULOS E DOCUMENTOS , CIVIL DAS PESSOAS

JURIDICAS , CIVIL DA.S' PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS

RESPONDENTE : CARLOS HENRIQUE FREITAS DE SOUZA

Endereco : Praga Jeronimo Bento, n° 64 - Predio da Prefeitura

Municipal, Centro, Santa Barbara de Goias - GO

Telefone: (62) 3683-1929
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da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Co,tharcas

Cumpre relatar que o Decreto Judiciario n° 525/2008 do Egregio Tribunal de

Justiga do Estado de Goias, afastou o Sr. Antonio Teixeira de Souza da respondencia

da referida serventia. Atraves da Portaria n° 01/2008, de 02/05/2008, o Juiz de Direito e

Diretor do Foro da Comarca de Nazario, Dr. Ailton Ferreira dos Santos Junior,

designou o Sr. Carlos Henrique Freitas de Souza (filho do respondente anterior)

responsavel pelos servicos. Ocorre que, apesar do afastamento do Sr. Antonio, o

mesmo encontra-se atualmente respondendo pela serventia, contrariando tanto o

Decreto Judiciario n° 525/2008 quanto a referida portaria.

OBSERVACOES GERAIS:

0 Cart6rio ocupa duas salas na parte terrea do predio da Prefeitura e revela

muita sujeira no chao, sendo que os documentos empoeirados estao acumulados e

espalhados por toda a serventia, seja sobre os m6veis ou dentro de livros e armarios,

alem de teias de aranhas pelas paredes e teto o que evidencia a total falta de zelo e

organizacao do seu respondente.
Verificamos que a grande o movimento da serventia, sendo que as partes

aguardam muito tempo para o atendimento, tendo em vista que o Sr. Antonio Teixeira

de Souza, alem de atendimento no balcao, pratica todos os demais atos atinentes as

atribuig6es do cart6rio.
A serventia nao dispunha das tabelas relativas ao Regimento de Custas do

Estado de Goias, conforme determinacao legal, as quaffs deveriam estar fixadas em

local visivel e de facil acesso ao publico; por este motivo foi aplicada multa nos termos

do artigo 53 da Lei 14.376/2002, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) por dia, perfazendo

o total de R$ 100,00 (cem reais), equivalente ao periodo da inspecao, tendo sido

providenciado de imediato o recoihimento, conforme GRS n° 8134338-8, constante do

Anexo II (docs. 1 e 2).
Ressalte-se que nao detectamos as tabelas de custas e emolumentos, nem

mesmo para use do respondente, fazendo crer que a cobranca dos atos all praticados

nao seguem o padrao e valores estabelecidos por lei.
Constatamos ainda que a arrecadacao atraves das Guias de Recolhimento

Rua 10 , n° 250 , 11 ° andar, Setor Oeste , Goiania- Goias - CEP 74. 120-020 - Telefone (62) 3216-2632 www ti °0 ius br



Al.

corregedoria
geral da justica
"o estado de goias

mento de Orientacao e CorreicaotaDepar
da Coordenadoria de Fiscalizagao e Apoio As Comarsas.

Simplificado era feita apenas duas vezes por ano, sendo que o ultimo recolhimento

ocorreu em Dezembro de 2009, o que fere gravemente a previsao legal que determina

o pagamento diario (doc. 3).

A serventia nao possui acesso a internet, sendo alegado que a serventia nao

esta cadastrada junto ao site do Tribunal de Justiga no sistema que permite a emissao

de GRS, por isso estava recolhendo atraves das guias antigas. Fatos, como este, so

reforgam a falta de interesse na pratica cotidiana de sua atuag5o.
Diante das irregularidades detectadas, vislumbra-se que o Sr. Antonio Teixeira

de Souza, que encontra-se respondendo pelo Tabelionato de Notas, de Protesto de

Titulos, Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Maritimes, Registro de

Imoveis, Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas, Civil das Pessoas Naturais

e de lnterdig6es e Tutelas do Distrito Judiciario de Santa Barbara de Goias,

desconhece as formalidades legais alusivas as suas atribuig6es, nao seguindo, ainda,

as orientag6es e determinacoes provenientes da Corregedoria-Geral da Justiga.

Pelo resultado final da inspeg5o, observa-se no Fechamento, constante do

Anexo II, que foi apurada uma DIFERENCA A RECOLHER no valor de R$ 50.568,93

(cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e tres centavos).

Neste sentido, solicitamos da Central de Arrecadacao da Diretoria Financeira do

Tribunal de Justiga o demonstrativo de guias recebidas pelo Cartorio de Registro Civil

das Pessoas Naturais e Interdig6es e Tutelas da Comarca de Nazario , tambem com

atribuicao de Tabelionato, onde o Sr. Antonio a titular e constatamos que no periodo

de 02/01/2006 a 18/04/2011, foram recolhidas apenas tres guias que perfazem o valor

de R$ 1.815,00, (hum mil, oitocentos reais e quinze centavos), denunciando evasao de

receitas, o que sugere, urgentemente, inspecao na respectiva serventia, considerando

a gravidade da situarao (doc. 4).

â Fato ocorrido na serventia que entendemos importante relatar:

No memento da inspecao, chamou-nos a atencao uma parte que retornou ao

cartorio, acompanhada de um senhor, para proceder a uma escritura de re-ratificarao,

alegando que a primeira escritura lavrada "nao serviria pars o INSS poraue se fosse

considerado o tempo de 40 anos de convivencia marital, ue foi declarado a sup mae teria se
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casado com 11 anos de idade" . Por estas declarag6es, percebendo a falta de criterio

para a lavratura de atos na serventia, tendo em vista que o respondente, prontamente

se dispos a retificar a escritura, ficamos atentos ao desenrolar do episodio.

Ressalte-se que no primeiro momento em que esteve no cartorio, dia

08/04/2011, foi lavrada no Livro 33, as fls. 88/88v°, uma Escritura Publica Declaratoria,

onde declarou-se que Bernardo Dias de Oliveira conviveu maritalmente por

aproximadamente 40 anos com a Sra. Maria de Lourdes Dias de Oliveira, ate o dia do

falecimento da mesma que ocorreu em 26/01/2011. Nesta escritura pelo fato do

declarante ser analfabeto, assinou a rogo Marlene Gonsalves da Silva (doc. 5).

Noutro momento, dia 11/04/2011, quando ja ocorria a inspecao, foi lavrada a

Escritura Publica de Re-ratificagao, no Livro 33, as fls. 89/89v°, com a mudanga no

tempo de convivencia marital para 31 anos. Solicitamos uma copia desta, sendo-nos

entregue de imediato.

Entretanto, ao solicitarmos copia do primeiro ato ao Sr. Antonio, lavrado as fls.

88/88v°, notamos certa resistencia, mas insistimos e percebemos que o Sr. Antonio,

Tabeliao respondente, na intenrao de nos enganar, apenas trocou o numero da fls. 89

para 88, e nos apresentou, ficando, dessa forma um atos identico, somente com folha

diversa. No entanto, localizamos o ato de nosso interesse no respectivo livro 33, o qual

fotocopiamos. Assim, segue copia dos tres atos no Anexo II (doc. 6).

DO LEVANTAMENTO FISCAL

Livro de Controle de Atos (modelo 10 da CAN) - constatamos que a serventia,

de forma precaria e esporadica, procedia ao controle dos atos diarios, isso ocorrendo

ate 02/09/2008, portanto restou prejudicado o levantamento fiscal quanto a

contabilizacao dos cartoes de assinatura, tendo em vista que estes nao sao datados,

bern como a segunda (2a) via de Certidoes relativas ao Registro Civil, posto que nao e

feito nenhum controle pelo respondente.

Antes da implantacao do selo de autenticidade nao havia controle sobre os atos

de autenticarao e reconhecimento de firma. Assim, os atos computados sao aqueles

poucos, posteriores a outubro/2006, ressaltando que nao foi tambem considerado o

percentual relativamente aos selos, tendo em vista que o respondente nao possui
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qualquer controle sobre estes, utilizando-os fora da ordem cronologica.

SELOS

1•

TABELIONATO

Observacoes gerais:

Todas as escrituras e procurag6es Iavradas pelo sistema de folhas soltas foram

Livro de Movimento de Controle de Selos - Nao possui o respectivo Iivro, nao

sendo feito nenhum controle dos selos utilizados, cancelados ou danificados. Da

mesma forma nao ha comunicacao a Corregedoria-Geral conforme previsao do art. 881

e seguintes da Consolidacao dos Atos Normativos .

Ao verificarmos os selos da serventia, confirmamos que nao ha controle quanto

a sequencia de utilizando dos mesmos, haja visto que foram encontrados selos padrao

(verde) da sequencia B001401 a B001450 e ainda, B001716 ao B001750, selos estes,

que conforme a informacao de fls. 91 dos autos do Processo Administrativo no

3640345/2011, foram emitidos em 08/09/2008.

Verifica-se ainda, as referidas fls. 91, que houve uma segunda emissao de selos

para a serventia na data de 30/06/2009, referente aos selos B002001 a B002700.

Portanto, forgoso concluir que realmente o tabeliao respondente, descumprindo o que

preceitua o artigo 882 da Consolidacao de Atos Normativos, nao utiliza os selos de

forma sequencial, ou seja, o primeiro lote (emitido em 08/09/2008) nao foi totalmente

consumido antes da utilizanao do segundo (emitido em 30/06/2009).

Localizamos, ainda, no cartorio, 06 (seis) folhas de selos impressos pela antiga

fornecedora, Moore RR Donelley, sendo 0551A000002 ao 0551A000100 (cinza);

0551A000005 a 0551A000100 (laranja); 0551a000020 a 00551A000050;

00551A000065 ao 00551A000100 (amarelo); momento em que orientamos o

delegatario a comunicar tal fato imediatamente a Diretora de Servigos de Controle de

Selos da CGJ-GO, para a tomada das providencias cabiveis.
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encontradas espalhadas de forma totalmente desorganizada, com folhas amassadas,

dobradas e misturadas a outros documentos, nao havendo ordem e separando por

livros, os quais deveriam estar encadernados a cada duzentas folhas.

Salienta-se que, para que fosse possivel realizar a insperao tivemos que

primeiramente organizar as folhas, separando-as por livro, perfurando-as e colocando

aderego respectivo para mante-las em conjunto.

Entre os documentos localizados fora de ordem, detectamos a existencia de dois

traslados, um de fls. 180 e o outro de fis. 181 do livro de no 28. Ocorre que, no

momento da confrontacao, percebe-se que os atos lavrados no referido livro (livro

impresso de capa dura) nao correspondem aos documentos anteriormente citados,

comprovando que nao ha controle e zelo na lavratura dos atos, uma vez que estes nao

sao catalogados formando-se os livros devidos, o mesmo ocorrendo no arquivo do

computador visto que atualmente a serventia esta informatizada.

Falta organizag5o na pratica diaria dos atos cartorarios, trazendo como

consequencia a falta de seguranca juridica as partes; a exemplo podemos citar que o

livro de escrituras no 28 tern seu ultimo ato lavrado em 10/07/2008 e o proximo livro, de

no 30, inicia-se em 21/07/2006.

O livro de escrituras no 29 nao foi apresentado. Questionado, o respondente nao

apresentou justificativas acerca do paradeiro do livro e nem tampouco conseguiu

localiza-lo, sendo que a numerag5o de tais livros ja alcangou o de no 33.

Observamos de urn modo geral, nos livros de escrituras, a lavratura de um

mesmo ato por diversas vezes, gerando duplicidade de folhas, sendo que em varios

deles faltam assinaturas das partes, tendo situacoes, inclusive, de folhas em

triplicidade, como no livro 30, fls. 26 e 27. Uma das consequencias disso a que os livros

nao sao finalizados com 200 folhas, alem de nao possuir as termos de encerramento e

abertura
Nao localizamos no livro 30 as folhas de numeros 214, 221, 226, 228, 229, 241,

250, 257, 258, 259, 285.
Nos livros impressos, de um modo geral, nao sao inutilizados as espacos em

branco, nao havendo referencias quanto as certidoes obrigatorias e nem assinaturas ao

final do ato, a exemplo das escrituras de compra e venda do livro no 32.

Verificamos que em diversos atos lavrados nao consta assinatura do tabeliao
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respondente, bern como sua rubrica nas demais folhas dos documentos.

Para a lavratura da escritura o respondente, alem da taxa judiciaria e

emolumentos referentes as escrituras, cobra tambem protocolizacao que segundo ele,

equivale ao registro do imovel; questionado, demonstrou desconhecimento

concernentes ao regimento de custas do Estado de Goias. No doc. 7 do Anexo II,

observamos ainda o repasse da cobranga as partes relativamente ao Fundesp-PJ.

0 livro de Procuracao impresso, tipo capa dura, esta totalmente descolado

evidenciando supostos enxertos, inclusive constam procuracoes assinadas em branco,

que estao corn a minuta fixadas por clips (doc. 8).
Nos livros tipo ata, ha incidencia de folhas em branco, entre outras onde contem

atos lavrados, orientamos o respondents para a imediata inutilizarao das folhas em

branco, bern como o encerramento dos livros, uma vez que os atos do tabelionato ja

estao sendo praticados no sistema informatizado desde 2006.
Fato grave detectado refere-se a grande quantidade de atos em branco, onde

foram previamente coihidas assinaturas das partes, contrariando o disposto na

Consolidacao dos Atos Normativos desta CGJ-GO:

"Art. 627 - Ao tabelido que permitir a assinatura das partes antes do devido

preenchimento do ato, incidira na penalidade cabivel por lei."

"Art. 632 - Proibe-se ao tabelido , ou seu substituto legal, a acollrida de

assinaturas das partes nos atos ainda ndo praticados. "

ESCRITURAS

Dos Livros :

Observamos que nas escrituras referentes ao ano de 2008, no momento da

cotaCao, foram acrescidas do valor de R$ 7,56, a titulo de protocolizacao,

independentemente de seu registro, tao somente por sua lavratura, sendo cobrado da

parte tal valor.
Localizamos em traslado arquivado junto aos atos do livro n° 33, com a cotacao
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de protocolizag5o de R$ 7,76, referente ao ano de 2010 , evidenciando a pratica

irregular.

,,►

Livro N° 13 - Cessao de Direitos Hereditarios

Trata-se de livro manuscrito que estava sendo usado concomitantemente aos

livos informatizados.
FIs. 53/53v - espagos em branco referente q ante aoa^ val

dos
or do imovel ee

cedentes, outorgados cessionaries, bern como q
descrig5o do mesmo. No entanto, constam diversas assinaturas ao final do ato.

- Fls. 55/55v - a escritura esta em bao costa assinatura doaespondenbte ao final
referente a descricao do imovel e n
do ato.
Fis. 56/56 - escritura completamente em branco, constando assinatura ao final

do ato, inclusive a rogo.

Livro NO 25 - Emanci a oes e Pactos Antenupciais

- Constam duas folhas em branco entre as fls. 87v e 88v.
- Livro tipo ata utilizado ate as fls. 91V, datado de 04/04/2006, estando o restante

do livro ainda em branco para ser utilizado.

f

Livro S/ N° (C-s,-an de Direitos de Posse)

- FIs. 19/19v - nao apresenta descrirao do imovel cedido , bern como assinatura

do respondente.
0 restante do livro esta em branco.

Livro NO 28 (Compra e venda

- Folhas 77/78v (31/10/ 1006). o
- As. 79/80v - apesar de Constar as assin

dea em brancol '; dsitato, a
mesma encontra-se rasurada corn a

semeihante as fls . 111 /112v.

-
FIs. 89/90v - nao apresenta assinatura do outorgado comprador ao final do ato.

Fls. 93/94v - nao apresenta assinatura do respondente , nem da outorgada

compradora.
Fls. 121/122V - utilizacao de corretivo liquido na descricao do imovel ; o mesmo

acontece as fis . 127/128v.
- Fls. 129/131v - em branco no que se esmo ocorrendlooas flsb131/132v. Nao

apresenta assinatura do respondente; o

8
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- Fis. 139/141v - ato rasurado corn a observacao de que foi cancelado.
- Fis. 145/146v - em branco no que se refere as certidoes obrigatorias; observa-se

que os espacos anteriormente inutilizados, apos o use de corretivo liquido foram
reutilizados, sendo inserido imovel diverso do que constava anteriormente.

- Fis. 153/154v - escritura totalmente em branco, constando ao final do ato
assinatura dos compradores e vendedores, sendo que os dados dos mesmos
estao em papel officio grampeado as folhas.

- Fis. 165/166v - nao apresenta dados relativos as certidoes obrigat6rias, nem

assinatura do respondente.
Fls. 169/170v - escritura de compra e venda lavrada em 17/03/2008, no valor

de R$ 2.000,00, sendo devidos emolumentos de 73,00 reais e R$ 21,11 de taxa
judiciaria; No entanto, consta anotacao a margem do ato de que foi pago o valor
de R$ 280,00, contrariando o disposto no Regimento de Custas e Emolumentos,
Tabela XIII, item 63, dos valores vigentes a epoca; Nao consta assinatura do

respondente.
- Fls. 181/182v - constam espacos em branco, onde deveriam constar os dados

referentes aos documentos pessoais da outorgante compradora.
- FIs. 191/192v - constam espacos em branco referente ao outorgado comprador,

bem Como ao valor da compra e venda; ao final do ato consta apenas assinatura

da vendedora.
- Fls. 197/198v e 199/200v - observamos utilizacao de corretivo liquido nas

assinaturas das partes.
- Nao possui termo de encerramento.

t

Livro N° 30

- FIs. 26/27 - nao consta assinatura do respondente. 0 mesmo ocorreu as fls.

36/37
- FIs. 30/31 - foi utilizado corretivo liquido, alterando o estado civil do outorgado

comprador.
- FIs. 38/39 - nao consta assinatura de nenhuma das partes; o mesmo ocorre as

fls. 46/47
- FIs. 110/111 - nao consta assinatura do outorgante comprador; o mesmo

ocorreu as fls. 112/113 e 134/135.
FIs. 138/139 - nao consta assinatura da representante legal dos compradores.
FIs. 159/161 - nao consta assinatura de nenhuma das partes, nem do tabeliao
respondente, somente do advogado assistente.
FIs. 208 - escritura publica declaratoria lavrada em 18.06.2008, sendo devidos
emolumentos de R$ 61,00, no entanto, neste ato consta a cotacao de R$ 68,00
reais, alem da cobranca de FUNDESP-PJ, que equivale a R$6,80 e
protocolizacao indevida no valor de R$ 7,56, sendo cobrado do cliente o total de
R$ 103,47, conforme copia constants do ANEXO II (doc. 9); o mesmo ocorreu as

fls. 210.
Fls. 209 - nao consta assinatura de nenhuma das partes; o mesmo as fls. 227 e
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227v
FIs. 251 - escritura publica declaratoria lavrada em 16.04.2009, sendo devidos
emolumentos de R$ 61,00 no entanto, neste ato consta a cotacao de R$ 68,00
reais, alem da cobranca de FUNDESP-PJ de R$6,80 e protocolizacao de R$
7,56, sendo cobrado do cliente o total de R$ 103,47; o mesmo as fls. 261 e
261 v;
FIs. 293/294 - Nao consta assinatura de um dos outorgantes vendedores

Livro No 22 (Doacoes)

- Trata-se de livro manuscrito ainda em utilizacao, exclusivo para doacoes.

Livro No. 31 - Doacoes

- FIs. 18 e 18v - no apresenta assinatura da donataria.
- FIs. 21 e 21v - nao apresenta assinatura do representante legal da doadora.
- FIs. 23 e 23v - nao apresenta assinatura de nenhuma das partes
- 0 Iivro possui duas escrituras publicas de doacao distintas, ambas em folhas

com a numeracao 04/05. Apresenta tambem, escrituras diversas as fis. 05/06;
nao seguiu a ordem cronologica, podendo-se deduzir que um ato feito
posteriormente foi feito com data retroativa: fls. 04/05 (16/11/2006); fls. 04/05
(20/09/2006); fls. 05/06 (10/10/2006).

- Livro ainda em utilizacao, especifico para doacoes. Nao apresenta assinatura do
tabeliao respondente ao final da maioria dos atos, nem mesmo sua rubrica nas
demais folhas.

Livro NO 32 (compra e vends)

- FIs. 03 e 03v - escritura com as folhas grampeadas e espacos inutilizados,
constando ao final do ato assinatura dos compradores e vendedores, indicando
que o tabeliao colhe a assinatura das partes antes do preenchimento dos dados
da escritura; o mesmo as fls. 35/36, 51/52v, 57/58v.

- Fls. 19/20v - observamos utilizacao de corretivo liquido em diversos campos da
escritura, inclusive, na assinatura das partes.

- Fis. 21/22v - utilizacao de corretivo no numero de matricula do imovel vendido.
- Fls. 27/28v - nao faz referenda as certidoes obrigatorias; nao consta assinatura

do tabeliao, bern como da outorgada compradora; consta assinatura em forma
de impressao digital, no entanto, nao indica a quem pertence e nao consta
assinatura a rogo.

- Fis. 45/46v - use de corretivo no que tange a descricao do imovel; o mesmo as
fis. 73/74v.

- Fls. 47/48v - nao consta assinatura do tabeliao ao final do ato.
- Fls. 49/50v - nao apresenta assinatura dos outorgados compradores; o mesmo
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as f1s. 89/90v, 109/110v, 1131114v.
- Fls. 53/54v - observamos a utilizacao de corretivo liquido na descricao do

imovel, o que tornou o texto praticamente ilegivel em diversas partes.
- Fls. 63/64v - nao faz referencia as certidoes obrigatorias; nao apresenta

assinatura dos compradores, nem do tabeliao.
- Fls. 65/66v - use de corretivo liquido no campo da assinatura das partes
- Fls. 83/84v - escritura de compra e venda completamente em branco, sendo

que atos em folhas posteriores ja foram lavrados.
- Fls. 87/88v - nao complementou os dados do imovel; os campos referentes a

matricula e valor estao em branco; nao indica assinatura a rogo do outorgante;
nao tem assinatura do tabeliao. No entanto, esta assinada por uma das partes.

- Fls. 91/92v - completamente em branco, constando apenas a assinatura de uma
das partes ao final do ato; o mesmo as fls. 95/96v, 97/98v, 115/116v, 117/118v

- Fls. 101/102v - esta em branco referente a matricula do imovel, bern como
quanto ao preco ajustado pelas partes e certidoes obrigatorias; nao consta
assinatura da compradora, nem do tabeliao.

- Fls. 103/104v - nao apresenta o valor da compra e vends;
- Fis. 121/122v - utilizacao de corretivo liquido sobre o CPF do conjuge da

compradora
- Livro utilizado ate as folhas 122 verso, tratando-se de livro impresso.

...

Livro N° 33

- 0 livro possui duas folhas n° 01, tratando-se de atos diversos; o mesmo ocorreu
as fls .23, 24, 25, 26, 57;
Nao apresenta assinatura do tabeliao, a exemplo das fls. 33/33v e fls. 11.
0 verso das fls. 13 encontra-se em branco, ausente, assim, metade da escritura.

- Fls. 26V - escritura publica de conversao de separacao judicial consensual em
divorcio, lavrada em 19.04.2010, nao apresenta assinatura do advogado
assistente.

- As fls. 39/39v, foi lavrada escritura de compra e venda em 15.10.2010, tendo
como vendedores Orlando Rodrigues Vaz e sua esposa Augusta Pereira Vaz,
casados entre si sob o regime de comunhao universal de bens, neste ato
representados por seu bastante procurador Sr. Rafael Waceles da Silva, que
neste ato tambem figura como outorgado comprador, face a procuradao lavrada
as fls. 57/58 do livro 8, das notas do cartorio de Avelinopolis-GO, em 30.09.2010.
No negocio foi vendido imovel localizado no municipio de Trindade pelo valor de
R$ 28.000. Ao solicitarmos copia da referida procuradoo para o tabeliao
respondente, o mesmo nao forneceu tal documento, visto que nao arquiva tais
documentos, bern como as certidoes necessarias para a lavratura dos atos.

- Fls. 48/48v - escritura publica de cessao de direitos creditorios, lavrada em
19.08.2010, apresentando valor em cruzeiros reais , porem cotado da seguinte
forma: R$ 1.342,00 a titulo de emolumentos e R$ 92,10 como taxa judiciaria.
Ressaltamos a cobranca do FUNDESP da parte, no valor R$ 134,20 e
protocolizacao de R$ 7,76, cuja soma total a de R$ 1.576,06.
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- Nao encontramos as fls. 49,50,51 e 52 deste livro.
- Fis. 57/57v - nao consta assinatura de nenhuma das partes; o mesmo as fls.

59/60, 62/62v, 74/74.
- FIs. 63/69 - encontramos apenas uma copia do traslado da escritura; trata-se de

escritura publica de inventario e adjudicarao de espolio, lavrada em 26.10.2010.
- Fls. 72/72v - nao consta assinatura dos compradores
- Livro de foihas soltas, ainda em utilizacao, no qual localizamos atos ate as fls. 88

verso, datado de 08.04.2011.

Livro No 01

- Duplicidade de fls. 01/02, 02/03, 03/04, alem da folha 04, tratando-se de atos
distintos uns dos outros. Fato comum no restante do livro.

- FIs. 07/08 - escritura publica de divorcio direto consensual, lavrada em 29/08/07,
sendo que as foihas anteriores, 06 e 07, correspondem a atos lavrados em 2008
e 2009 respectivamente, ou seja, o tabeliao nao segue sequencia da numeracao
de folhas ou pratica atos e insere data retroativa nos mesmos. 0 ato posterior,
as fls. 08, retoma a data de 2009.

- FIs. 09/10 - escritura publica de conversao de separarao judicial consensual em
divorcio, lavrada em 15/10/07, sendo que a folha anterior corresponde a ato
lavrado em 2009. 0 ato posterior retoma a data de 2009. 0 mesmo ocorre as fis.
11/12, 13/14 e 17

- FIs. 15 e 16 - nao foram encontradas; o mesmo ocorreu com as fls. 25;
- FIs. 19 - o ato nao apresenta nenhuma assinatura
- FIs. 26/26v - nao apresenta assinatura do advogado assistente; trata-se de

escritura publica de conversao de separagao judicial consensual em divorcio. 0
mesmo as fls. 29/ 29v, 30/30v, 31/31v

PROCURACOES

Observag6es:

Constatamos que os livros nao apresentam cotag5o ao final dos atos, bern como
o indice de outorgantes e outorgados . Nao consta nos atos a assinatura do tabeliao
respondente, a exemplo do livro n o 08, fls. 18/18v°, 26/26v°, 72/73 , 80/81, 96/99,
126/129 , 155/158 , 165/166 , 173/174, 177/178, 183/184 , 213/214, 217/218, 225/236,
250, 252, 261, 265 , 271, 275, 288, 293 e 297.

Livro no 07 (31/10/2006 a 10/03/2010)

Trata-se de livro impresso, ainda com diversas folhas nao utilizadas, apesar de
que a serventia ja pratica atos pelo sistema de folhas soltas, estando o livro "em
pedagos" com as folhas desprendidas de sua base e em completa desordem;
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- FIs. 90 - procuracao em branco, tanto para outorgantes e outorgados quanto a
data e poderes outorgados, no entanto consta assinatura, ao final, de Waldeir
Borges Rodrigues (localizamos 2° traslado da mesma; copia anexa constante do
ANEXO II (doc. 10);

- Fls. 97/97v° - substabelecimento Iavrado em 13/11/2007, onde sao
substabelecidos os poderes outorgados ao Sr. Joao Braz da Silva na procuracao
Iavrada neste mesmo livro, as fis. 95/95v°, em 18/09/2007. Observamos que nao
consta a devida averbacao a margem da procuracao que foi substabelecida, nao
oferecendo nenhuma seguranca juridica as partes (copia em anexo - doc. 11).
Constatamos ainda, que apesar de diversos substabelecimentos lavrados na
serventia, nao constarn as devidas averbacoes neste livro.

- Fis. 101/101v°, Procuracao em branco assinada por Jose Luiz; consta junto a
foiha um comunicado de um cartorio de Jatai, sobre o substabelecimento do ato,
do qual nao consta averbacao; juntamente, tambem consta traslado de tal
procuracao, onde a Sra. Suzane Morais de Souza outorga poderes para o Sr.
Carlos Henrique de Freitas Souza, substituto do cartorio, para transferir um
veiculo (copia anexa - doc. 12); Da mesma forma nao observamos averbacao
devida nas fis. 21 deste Iivro, que fora substabelecida as fls. 105 (doc. 13);

- Fis. 109/109v° - utilizacao de corretivo liquido no que tange a descricao do
imovel a que foi concedido poder para venda;

- Fls. 110/11 Ov° - em branco referente aos poderes outorgados; entretanto consta
entre as folhas do livro um traslado especificando tais poderes;

- FIs. 111 - nao consta assinatura do outorgante;
- Apesar de tratar-se de Iivro impresso, cujo termino se da as fis. 200, sendo a

ultima foiha utilizada 113v°, em 10/03/2010, localizamos 03 (tres) procuracoes
feitas peso sistema de foihas soltas, indicando lavratura neste Livro no 07, as fis.
298, 299 e 300, datadas de 13/08/2008, todas elas "ad judicia";

Livro 08 (18/10/2006 a 06/08/2008)

Nao foi localizada a Procuracao de fis. 56/57, no entanto, consta copia do
traslado da mesma.

- FIs. 112/113 - constam dois atos distintos com a mesma numeracao, sendo o
primeiro lavrado em 09/05/07 (substabelecimento de procuracao) e o segundo
em 14/05/07 (Procuracao);

- FIs. 161/162 - duas procuracoes distintas com a mesma numeracao, sendo uma
lavrada em 06/12/07 e a outra em 27/12/07. Esta ultima trata-se de procuracao
outorgando poderes a Carlos Henrique de Freitas Souza, substituto da serventia,
nao constando assinatura do outorgante.
FIs. 181/182 - duas procuracoes distintas com a mesma numeracao, sendo uma
lavrada em 29/10/07 e a outra em 30/10/07. O mesmo as fis. 252, 270 e 271.
Nao foram localizadas as procuracoes de fis. 253, 257 e 272.
FIs. 261- tres procuracoes distintas com a mesma numeracao, Iavradas em
datas diferentes, sendo 24/04/08, 25/04/08 e 28/04/08.
FIs. 266 e 276 - nao consta assinatura do outorgante.
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Livro 09 (13/08/2008 a 23/09/2010)

- Apesar de se tratar de Iivro e completah desaordem dentro de m armano,
encadernadas, estando soltas e em
juntamente com as demais procuracoes em foihas soltas, escrituras, registros de

protestor, etc.
0 Iivro possui 299 folhas, quando deveria possuir 200;

- Localizamos neste Iivro 02 (duas) foihas de n° 14, referentes a atos distintos,
bern como Iavratura em datas diferentes:
24/10/2008 - Titanio Goias Minerag5o Ind. e Com. LTDA outorgando poderes p/
Emerson de Jesus Rocha e Outros;
27/10/2008 - Veloso e Reis Servigos Agropecuarios outorgando poderes p/

Pedro Batista Neto e outros;
Situagao semelhante as fls. 56, onde foram Iavradas procurag6es distintas sob o

mesmo numero de foihas;
Nao localizamos a procuracao Iavrada as fls. 29;
FIs. 36 - o numero da foiha foi corrigida a caneta; o mesmo se verifica as fls. 47,

184, 278;
FIs. 61/61v° - substabelecimento de procuracao Iavrada as fis. 59/59v°; nao foi

realizada a devida averbarao a margem do ato (copia constante do Anexo II -
doc. 14); trata-se de substabelecimento em favor de Carlos Henrigue de Freitas
Souza, substituto da serventia com poderes ara venda e transferencia de um
caminhao. Ressalte-se que tal pratica enseja preocupacao.

- Verificamos ausencia de averbacao de substabelecimentos Iavrados as fis. 122,
127, 139, 181, 222 e 261. Na realidade, nao observamos nenhuma averbag5o a
margem dos atos deste Iivro;

- Fis. 92/92v° - nao apresenta assinatura do outorgante e do tabeliao; o mesmo
as fls. 209, 241, 251, 290;

- FIs. 133 - procurag5o sem as devidas formalidades legais , como por exemplo a

brasao, o mesmo ocorre as fls. 156 e 205;
- Fls. 151 - em duplicidade, p°aos poderes, ue matdelas acrescenta

data de assinatura, contudo, relativamente
p/ receber emprestimo bancario;

- FIs. 177 substabelecimento de procuracao obieto de analise em processo
administrative junto a CGJ-GO; em seu verso consta averbacao de
cancelamento da mesma; no entanto, nao apresenta o documento que originou
sua revo a ao nem mesmo data do mesmo, de acordo com o tabeliao tal
revo a ao foi feita pelas partes ue com areceram pessoalmente ao cartorio.
Consta as fls. 200 substabelecimento do ato descrito acima (Anexo II - doc. 15);

- FIs. 239 - o ate nao apresenta 29a6s 297t 299 Nao apresenta nem f1s. 20,
258, 262, 270, 276, 285, 295,
para tais assinaturas-,

- Fls. 267 -nao localizamos folha poutoeganrte (representante legal) sendo
possivel constatar assinatura da empresa

- FIs. 278 em duplicidade, sendo atos distintos;

^L FIB __ ^:' }

ASS. /
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Livro 10 (03/11/2010 a 08/04/2011)

- Fis. 01/01v° - existem duas procuracoes distintas lavradas com a mesma
numeracao, sendo urn datada de 03/11/10 e a outra de 04/11/10.

- FIs. 05 - nao consta assinatura do tabeliao respondente. 0 mesmo as fis. 22, 37,
38, 39, 44, 51, 55, 56, 61, 72, 76, 87 e 88.

- FIs. 11 - duas procuracoes distintas lavradas com a mesma numeracao e no
mesmo dia (19/11/10), tendo uma como outorgante Ovidio Francisco de Lima e
a outra Jose Adriano Sena. 0 ultimo nao assinou a procuracao. A mesma

situacao as fls. 92.

- Fls. 18- nao consta a ultim como os demais poderes que porventura constem r a
assinatura das partes, bern

- FIs. 41, 47, 62 e 82 - nao consta assinatura do outorgante.
- Nao foi localizada a procuracao de fis. 57.
- FIs. 83 - consta substabelecimento dos poderes outorgados na Procuracao de

fls. 41, no entanto, ao consultarmos referida Procuracao, detectamos que nao
houve averbacao a margem do ato.

REGISTRO CIVIL

I

Observacoes gerais:

Os processor de habilitacao de casamento de varios anos estavam espaihados

por toda a serventia e tambem dentro das gavetas. Numa delas, inclusive, ao

reunirmos os respectivos processos para o levantamento, deparamos com urn pacote

de dinheiro contendo diversas cedulas de R$ 50,00 (cinquenta reais); imediatamente,

chamamos o respondente solicitando que retirasse dali aquele montante.

Percebe-se que nos processor de Habilitacao de Casamento, a partir do ano de

2010, nao constam a anuencia do MM. Juiz de Direito, bern como do Ministerio Publico,

sendo que o respondente alegou que o Promotor da Comarca de Nazario, disse nao

haver mais necessidade de seu parecer. Porem, neste sentido assim normatiza o

Codigo Civil:

2009)

"Art. 1.526. A habilitacao serdfeita pessoalmente perante o official do Registro

Civil, com a audiencia do Ministerio Publico . (Redacao dada pela Lei n° 12.133, de

Puragrafo unico. Caso haja impugnacao do official, do Ministerio Publico ou de
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terceiro , a habilitacao sera submetida ao juiz. (Incluido pela Lei n° 12.133, de 2009)

Detectamos dentro de um dos livros de casamento um papel sem timbre com a

comunicanao oriunda do Cartorio de Registro Civil das Pessoas Naturais de

Miguelopolis-SP, comunicando divorcio, datado de 27/02/2008, certamente para

averbacao na serventia de Santa Barbara, entretanto continuava sem qualquer

averbacao, conforme afirmacao do proprio respondente (doc. 16).

Dos livros:

Livro B Auxiliar - Casamento Religioso corn efeito civil:

- Ano de 2006: o indice nao esta devidamente preenchido.

- Ano de 2007: o use de corretivo liquido tipo error ex nas anotag6es.

Livro B 6 - a partir do Termo 664 passou a ser utilizado o livro de folhas soltas

18/09/2010, sendo que estas ficam espaihadas sobre as mesas na serventia , quando o

correto seria que permanecessern dentro de uma pasta com o termo de abertura, ate

200 folhas para encadernacao.

Do termo de casamento 700 ate o 709 , os termos , praticamente em branco,
foram assinados ao final , como se ve pelas cbpias anexas constantes do Anexo I I (doc.
17).

Livro D - de Registro de Proclamas - o ultimo Edital de Proclama registrado no Livro D,

refere-se ao de no 30, de 23/11/2009, as fls. 176, alegando o respondente que ira dar

continuidade atraves do livro de folhas soltas. Entretanto, compulsando-se o livro

percebe-se que existem algumas folhas coladas (165v a 170), sendo estas

relativamente aos anos de 2005 a 2008, por certo incompletas, Constata-se que nao

sao registrados todos as proclamas, considerando o nOmero de casamento realizado

na serventia, sendo o ultimo termo de no 849. As fls. 171, do livro D, o respondente

reiniciou nova numeracao, como no 001 que data de 1°/09/2008.
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REGISTRO DE IMOVEIS

Pelo registro de cedulas rurais, esta sendo cobrado 1/4 do salario minimo,

caracterizando valor a major daquele estabelecido pela legislar ao federal, a qual

prescreve que a cobranga de emolumentos para registro da cedula nao pode

ultrapassar oitenta por cento de um quarto do salario minimo vigente (80% de 1/4

salario minimo). Cobra-se, ainda, a prenotacao, que no caso especifico de registro de

cedula, nao a devida e pelo registro de aditivo, cobra-se 30% do valor correspondente

ao registro da cedula, que esta em desacordo com a legislacao federal que preve que

seja 10% do valor do registro, ou seja, 10% de 80% de '/4 do salario minimo vigente.

0 respondente utiliza-se de corretivo liquido, em todos os livros da serventia.

Dos livros:

Livro de Protocolo - o livro esta em completa desordem, faltando, na maioria

dos dias o encerramento obrigatorio. Muitas vezes, a preenchida apenas a coluna do

livro referente a data, gerando espagos em branco em todo o livro, aguardando o

encerramento diario, conforme alegou o proprio respondente ou o registro dos diversos

documentos que estao sobre os moveis da serventia e que receberam o numero de

protocolo.
Em diversos protocolos verifica-se que a coluna referente as anotag6es do titulo

esta em branco, isso ocorre em todos os registros relacionados as cedulas.

Algumas referencias anotadas no Livro de Protocolo com relaCao aos Livros de

Registro Geral estao incompletas e nao retratam o negocio juridico realizado, sendo

constatadas, tambem, rasuras, utilizando-se corretivos liquidos e lapis borracha para

alterar o escrito originario.
Nos livros de Registros Gerais ha erros quanto ao numero especifico do registro

ou averbag5o.

ANO DE 2006:
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- Protocolo 4285 de 17/11/2006 - a coluna referente as anotacoes do titulo esta

em branco.
- Do protocolo 4281 ao 4282, existe um espaco de 24 linhas em branco.
- Apos o protocolo 4295 de 26/12/2006, constata-se na linha abaixo datada de

27/12/2006 possivel enxerto sendo que, foi prenotada Escritura Publica de
Compra e Venda em nome Jose Roberto Pereira, estando esta coluna referente
a anotacao do Titulo em branco, o mesmo nao recebeu numero de protocolo,
sendo que o protocolo de n° 4296 ja refere-se ao ano de 2007.

ANO DE 2007:

4299

4371

Protocolos que estao com a coluna em branco reefferente a anotacao do titulo

4308 x3111 4314 4316 4322 [323 4324 4325 1{ 44329 'I 33 43524355

4376 . 4386 1 4390 4395 4429

4356 4370

- No protocolo 4311 onde a apresentante Joao Sergio Jacinto, percebe-se que no
momento da prenotacao, quando foi descrita a natureza formal do titulo
estendeu-se para a coluna referente as anotacoes do titulo, ficando esta sem as
devidas anotacoes quanto a registro e ou averbacao. Constata -se esta a

mesma situacao tambem em outros protocolos.
Do protocolo 4600 de 02/01/09 ao protocolo 4601 de 26/01/09, constam 23
Iinhas totalmente em branco, facilitando o cometimento de fraudes.
Detectamos no Livro de Registro Geral n° 2-A, as fis. 256, que o registro R-2 da
matricula 317, foi inciado, porem nao foi finalizado, constando somente a
seguinte transcricao " R-2 - 317. Data: 17 de abril de 2007." Cumpre ressaltar
que nao havia no livro de Protocolos a prenotacao referente a este Registro.

- Apos o protocolo 4344 de 19/06/2007, constata-se na linha abaixo datada de
20/06/2007 possivel enxerto sendo que, foi prenotada Escritura Publica de
Compra e Venda em nome Sebastiao Fernandes Dias, estando esta coluna
referente a anotacao do titulo em branco, o mesmo nao recebeu numero de
protocolo.

- Ha uma prenotacao datando-se de 20/06/2007, em nome do apresentante
Sebastiao Fernandes Dias, sem o devido numero do protocolo.

- Protocolo 4345, 22/06/2007, as colunas referentes ao nome do apresentante,
natureza e anotacoes do titulo estao todas em branco. A exemplo dos
protocolos: 4362 de 14/07/2007.

- Protocolo n° 4393 de 05/09/2007, trata-se do Registro R06-M.06, Fls. 16v do
livro 2C - o registro nas respectivas foihas do Iivro 2C ocorreu em 26/07/2007,
ou seja, anterior a prenotacao.

ANO DE 2008:

Protocolos que estao com a coluna em branco referente a anotacao do titulo - 2008

41
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4453 4460 4467 4489 4490 4491 '1 4492 4499 4503 4512 4513 4514 4520 45 22

4549 4551 4552 4554 4566 4568

- Apos o protocolo 4507 de 29/05/2008, constata-se na linha abaixo, datada de
30/05/2008, possivel enxerto sendo que foi prenotada a Escritura Publica de
Compra e Venda em nome Andre Luiz de Aquino Tormin, sendo a coluna
referente a anotacao do Titulo utilizada para complementar a natureza do titulo,
o mesmo nao recebeu numero de protocolo.
Protocolo 4444 de 21/01/2008 - trata-se de Escritura Publica de Compra e
Venda onde deveria estar registrada no Livro 2D - fls. 114, R6 - M.426,
entretanto nesta foiha foi encontrado o registro R9-Avll-M.91 e no verso R1 e a
averbagao Av2-M.722.
Ha uma prenotacao datando-se de 30/056/2008, em nome do apresentante
Andre Luiz de Aquino Tormim, sem o devido numero do protocolo.

ANO DE 2009:

4604

4653

4705

Protocolos que estao corn a coluna em branco referente a anotacao do titulo - 2009

4614 4619 4623 4624 4625 1 4626 4627 4629 4630 .4631 4632 4637 4638 14641

4655 4656 4659 4660 4661 4668 4670 4673 4674 4679 4686 4690 4699 4700

4719 1 4721 1 4722 4724 4728 1 4729 1 4731 1 4736 4742 1 4749 1 4751 4757 4759 14763

- Do protocolo 4600 de 02/01/09 ao protocolo 4601 de 26/01/09, constam 23
linhas totalmente em branco, facilitando o cometimento de fraudes.

- Duplicidade dos protocolos 4598 e 4599, sendo as dois primeiros de 23/12/2008
e 24/12/2008 e os dois ultimos de 02/01/09, respectivamente.

- Nota-se que ha diversos atos nao registrados embora iniciados no Iivro de
Registro Geral a exemplo do Livro 2D - fis. 168V°, que contem apenas as
dizeres "M607 - R34", sendo que o R35, que vira posteriormente, consta de uma
foiha apartada, encontrada dentro do Iivro, tratando-se da extinrao do debito e
cancelamento da execurao, conforme copia anexa -ANEXO II (dec. 18).

- Protocolo 4756, de 07/12/2009 - trata-se de uma Escritura Publica de Compra e
Venda, registrada no Livro 2E, fls. 163, M.973, entretanto o mesmo nao foi
integralmente registrado, estando incomplete, constando apenas o numero da
matricula e a descricao do imovel incomplete.

ANO DE 2010:

Protocolos que estao com a coluna em branco referente a anotacao do titulo - 2010

4780 4786 4795 14796 4802 14H3 4805 4806 14811 4812 4817 4819 4826 {4834 4835
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4844 4845 4846 4848 4850 4855 4856 4857 4858 1 4881 1 4882 1 4883 4886 4887 X4888

4893 4897 4899 4905 4907 4908 4912 4913 4915 4916

- Constata-se duas prenotacoes, sem o devido numero de protocolo, datando de
04/01/2010, em nome de Wellington da Silva Matias.

- Entre o protocolo 4775 de 01/01/2010 e o protocolo 4776 de 07/01/2010, consta
duas prenotag6es, entretanto, sem os devidos protocolos, evidenciando o use de
corretivos liquido nos espacos reservados, onde consta o nome de Wellington
da Silva Matias sendo o primeiro Escritura Publica de Compra e Venda e a
segunda Escritura Publica de Inventario a AdjudicaCao.

- Protocolo 4786 de 08/2/2010, trata-se de escritura de compra e venda em que e
apresentante Edmar Alves dos Santos - Livro 2E, as fls. 80, nao consta o
registro (R1-R2), constatando -se desta forma que o registro respectivo nao foi
efetuado.

- Constata-se que entre o protocolo 4801 de 26/02/2010 e o protocolo 4802 de
01/03/2010, ha a prenotacao de uma Cedula Rural Pignoraticia Hipotecaria, no
dia 01/03/2010, entretanto esta sem o devido numero do protocolo, indicando
suposto enxerto.

- No protocolo 4836, de 07/06/2010, foi prenotada a Escritura de Compra e Venda
referente a matricula 816, sendo este o registro R4, lavrado as fls. 104 do livro
2E. Entretanto no Protocolo 4843 de 24/06/2010, consta a prenotagao de outra
Escritura Publica de Compra e Venda, da mesma matricula, com registro R3, do
livro 2E, fis. 104. Constata-se falta de atenrao no momento da escrituracao no
livro sendo que, neste ultimo, no momento da descricao das confrontacoes do
imovel, bern como do nome do proprietario verifica-se a utilizacao de corretivo
liquido na extensao de duas linhas, sobrepondo escrita anterior. Estas anotaroes
sao continuacao do livro 2D, onde as fls. 193 iniciava-se um registro R3 de
28/07/2007 - Escritura Publica de Compra e Venda em nome de Geraldo
Fortunato Honorio. Verifica-se duplicidade do R3 sendo que foi invertido o R4.

- Protocolo 4863 de 20/08/2010 - trata-se de uma Escritura Publica de Compra e
Venda registrada no R1, da Matricula 1000, as fis . 195 do Livro 2E. Constata-se
que no respectivo livro a folha esta completamente em branco, entretanto o
traslado da escritura esta fixado, por um clips, naquela folha, o que evidencia
que nao foi efetuado o seu registro como estabelece a legislagao pertinente a
materia.

- Protocolo 4892 de 26/10/2010 - trata-se de uma Escritura Publica de Doacao -
que deveria estar registrado no R1, da Matricula 1009, as fls. 04 do Livro 2F,
entretanto no Iivro 2F a folha esta totalmente em branco.

ANO DE 2011:

4918

Protocolos que estao com a coluna em branco referente a anotacao do titulo - 2011

4924 4928 4935 4938 4940 4943 4944 4951 14954 14957
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- Constatamos que no protocolo 4.957 de 04 /04/2011 , em nome de Titanio Goias
M. F. e Comercio Ltda, consta uma Escritura Publica de Compra e Venda onde
na anotarao do titulo le-se M - 1025 , M-1026 , fls. 23 e 24, livro 2 D. Ocorre que
no livro 2D as fls. 23 trata -se da matricula 613 e as fls. 24, trata -se da Matricula
74.

Livro Registro Auxiliar (Livro 3) - verifica-se que o ultimo registro realizado neste

livro data de 30 de dezembro de 2004, n° de ordem 343. Consta posterior a este, um

registro incomplete corn o n° de ordem 344, com data de 22 de abril de 2005, conclui-

se, portanto, que as cedulas e demais atos que foram protocolados, posterior a esse

periodo, ou seja de 2005 a 2011, nao estao registrados.

Verifica-se, entretanto, que nos documentos totalmente em desordem,

encontrados na serventia, os quais foram por nos catalogados por ano, detectamos em

algumas Cedulas a Certidao (cbpias anexas, constante do ANEXO II, doc. 19)

relativamente ao registro do ato, sendo este fato inveridico.

Neste sentido, inclusive, constatamos a tentativa frustrada do respondente, no

sentido de evadir-se da serventia com diversos documentos sem o registro, os quais

foram depositadas no porta malas do seu veiculo.

Entretanto, atentos a saida brusca do respondente, solicitamos que devolvesse

os documentos para serem verificados, momento em que constatamos

aproximadamente trezentos e cinquenta e quatro titulos, a maioria cedulas, que foram

inspecionados e integraram o levantamento fiscal.

A serventia, pela falta de registro das cedulas, esta descumprindo o artigo 188

da Lei 6.015/73, o qual prescreve : "Art. 188 - Protocolizado o titulo, proceder-se-a ao

registro, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo nos casos previstos nos artigos seguintes. "

Livro Registro Geral 2A - 0 livro esta precariamente desencadernado, com

folhas soltas rasgadas e cronologicamente irregulares a exemplo da folha n° 97 que

esta colada apes a de n° 99. Com o termino deste, o Livro 3 de Transcrigao das

Transmissoes foi reaproveitado para dar continuidade ao Livro 2A, constatando-se as

fls. 185 referente a matricula 68, que apes o registro R4, sucedeu-se a AV1 e apes o

R5, presumindo-se falta de atencao por parte do registrador.
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PROTESTOS

,..

Observag6es:

- A serventia possui o Livro (impresso) de Registro de Protestos no 03, que
encontra-se em aberto, apesar de nao ser mais utilizado desde 05/05/2006 - fls.
41, quando os registros passaram a ser feitos pelo sistema de folhas soltas.
Contudo, nao atende as formalidades para utilizag5o de tal sistema, uma vez
que nao segue a numerag5o tanto dos numeros de ordem quanto a sequencia
das folhas. Os "registros" ja realizados foram encontrados em completa
desordem, em urn armario metalico, juntamente corn as folhas soltas de
escrituras, procurag6es, processos de habilitacao de casamentos, contas
pessoais do tabeliao, etc.. Orientamos o tabeliao a proceder o imediato
encerramento do livro e organizacao e encadernacao, na devida ordem, dos
registros avulsos;

- No Livro de Apontamentos nao a feito o encerramento diario do movimento,
apresentando diversos espagos e ate folhas inteiras em branco (doc. 20);

- No levantamento fiscal, realizado a partir do Livro de Apontamentos, verificamos,
inicialmente, que os protocolos correspondiam corretamente ao Livro de
Registros, no entanto, a partir de 2007, nao foi dado seguimento a sequencia
correta no livro de registro, nao correspondendo a realidade. Temos ainda
diversas ocasioes em que os registros nao foram localizados, mesmo fora de
ordem. Acrescentamos, ainda, o fato do grande lapso temporal entre o
langamento do apontamento e o registro do protesto, a exemplo do Protocolo no
485, de 29/01/2007, sendo o mesmo, registrado somente em 30/03/2007, e
neste, a mencionado como se tratasse do Protocolo no 469; tal situagao se
repete na maioria dos atos deste livro;

- Constata-se inumeros registros onde nao consta a assinatura do tabeliao

respondente;

No Livro de Apontamentos, referente aos Protocolos no 574, 575 e 576, verifica-
se a utilizag5o de corretivo liquido no local destinado a sua numeracao, os quaffs
constam apresentantes e data, sendo que todos os demais dados estao em
branco, inclusive quanto aos valores. Dois destes foram identificados no Livro de
Registro e integraram o levantamento fiscal;

Protocolo n° 668 - Apresenta a seguinte anotarao: "cancelamento de registro de
protesto"; no entanto nao indica a que titulo se refere;

As certidoes em forma de relaCao sao remetidas a Serasa e a Equifax
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mensalmente, sendo percebidos os valores de R$ 100,00 e R$ 60,00, respectivamente,

contrariando o disposto no item 97 da Tabela XVII do Regimento de Custas e

Emolumentos:

" 97 - Certiddo diaria, em forma de relacao (art. 29 , da Lei Federal no 9.492/97)

- cobrar-se-a, alem do valor constante do item 98, da Tabela XVIII, mais R$

7,20, por nome de pessoa (devedor) que, alem do primeiro , constar da relacno

de protestos tirados e cancelamentos efetuados. "

PESS IAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS

Observacoes:

Para a realizag5o do levantamento fiscal, os titulos nao registrados, foram
analisados na Integra quanto aos seus valores. Ressaltamos que os mesmos, foram
por nossa equipe localizados e catalogados.

Constatamos as seguintes irregularidades:

- 0 Iivro de protocolo nao a encerrado diariamente.
- No Livro B, o ultimo registro data de 18/12/2008, as fis. 92, nao indicando o

numero de ordem. Ressalte-se que o ultimo numero de ordem e o de no 204, de
26/04/2007, sendo que os titulos apresentados, apos esta data, nao foram
registrados, nem mesmo no sistema de folhas soltas. Conforme informou o
respondente, futuramente, sera feito esforgo para langamento de todos os
registros pendentes. No livro de protocolo nao indica o local de registro, bern
como o numero de ordem, ate mesmo porque estes nao existem.

- Protocolo 278 - esta em branco.
- Protocolo 279 - 09/05/2009 - Cedula de Credito Bancario, cujo apresentante e

Celso Guimaraes de Santana - nao foi localizado o registro.
- Protocolos 281/ 282/ 283 - datados de 10/07/2007 - Aditivo de Cedula de

Credito Bancario, apresentados por Celso Guimaraes Santana, nao foram
localizados no Iivro de registros.

- Protocolo 284 - no Livro A de registros, nao possui numero de ordem; o registro
anterior e o de no 76, e o posterior de no 77.

- Protocolo 307, de 19/05/2008 - Cedula de Produto Rural Financeiro, em nome
de Celso Guimaraes Santana - nao consta registro, tratando-se de documento a
ser registrado no Registro de lmoveis, aqui prenotado de forma indevida.

- Protocolo 323 a 334 - utilizag5o de corretivo liquido de forma grosseira, sendo
praticamente impossivel a leitura do titulo apresentado e de seu apresentante; o
mesmo ocorre no protocolo no 358.

- Protocolo 321 - contrato em nome da Aymore Financiamentos, de 07/10/2008,
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tendo em vista que nao apresenta o valor do financiamento e nao foi localizado o
titulo original para verificacao, consideramos o registro de menor valor da Tabela
pertinente a Pessoas Juridicas Titulos e Documentos; o mesmo ocorreu nos
protocolos 327 e 328, de mesma data e apresentante.

- Protocolo 330 - trata-se do mesmo titulo protocolado sob o n° 336.
- Protocolo 332 - trata-se do mesmo titulo protocolado sob o n° 338.
- Protocolo 341, de 20/10/2008 - Contrato de Arrendamento p/ exploracao de

minerio de ferro - nao foi localizado o registro; o mesmo nos protocolos n° 343 e
344, de 21/10/2008, possuindo o mesmo apresentante.

- Protocolo 350, de 07/11/2008 - Requerimento p/ baixa de registro da Associacao
dos Produtores Rurais de Santa Barbara - nao localizado o registro.

- 0 ultimo registro do Livro A, data de 03/09/2009, numero de ordem 102, quando
passou a ser utilizado o sistema de foihas soltas. Entretanto, nao ha
formalidades para abertura e utilizag5o dos livros, e nem mesmo para a reuniao
das foihas que compoem o livro, estando parte dos documentos apresentados,
arquivados entre as folhas ao final do livro.

- No Livro B, de Registros, o ultimo deles data de 18/12/2009, referindo-se ao
protocolo n° 358, sendo que o de 359, de 19/12/2009, nao consta no livro de
registros; ocorrendo o mesmo com todos os protocolos seguintes. 0 Iivro de
registro apresenta as folhas restantes, em branco, nao tendo sido encerrado. Os
documentos arquivados nao foram localizados.

- Protocolos 386 a 393, todos de 26/03/2009 estao em branco quanto a natureza
do titulo e apresentante.

- Protocolo 468 - foi apagado com corretivo liquido.
- Protocolo 507 - no livro de protocolo, o mesmo foi inutilizado quanto a natureza

do ato, entretanto, localizamos o documento, o qual integrou o lancamento fiscal.
- Protocolos 508, 509 e 510 - use de corretivo liquido no campo destinado aos

nomes dos apresentantes.
- Protocolo 514 - use de corretivo
- Protocolo 515 - localizamos dois documentos com o mesmo protocolo, sendo

titulos distintos.
- Protocolo 554 - esta em branco, porem localizamos o documento, cujo valor,

integrou o levantamento fiscal.
- Protocolo 610 - ata de posse do Presidente da Camara, de 17/02/2011 - nao

localizamos o registro, constatando-se, ainda, que este numero de protocolo
esta em duplicidade, sendo as atos distintos.
A partir do protocolo 614, nos documentos localizados, nao consta o carimbo da
serventia com o protocolo e numero de registro, indicando que ainda, nao
existem no mundo juridico.
Mesmo sem proceder as devidos registros, o respondente da serventia indica as
folhas do livro em que o mesmo ocorreria; de acordo com ele, procede ao
registro supondo qua/ a folha correta. Observamos doze documentos que seriam
arquivados as fls. 100.
Apesar das folhas do livro terem chegado ao fim, o tabeliao respondente
continuou a lancar as protocolos na folha onde deveria constar o termo de
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encerramento, pelo que foi orientado a encerrar o Iivro e dar inicio a outro.
Os titulos referentes aos protocolos abaixo discriminados nao foram
encontrados , portanto os mesmos nao foram inclusos no levantamento fiscal:
371 a 380, 394 , 414, 431, 444, 450, 451, 463, 482, 483 , 485, 487 , 488, 504, 520,
521, 537, 556, 557, 558, 566 , 572, 573, 574, 575, 576, 577.

CONCL . USAO E ORIENTAcOES PROCEDIMENTAIS

Apesar de ter sido afastado pelo Decreto Judiciario n° 525/ 2008, o Sr. Antonio

Teixeira de Souza encontra-se respondendo pela serventia, contrariando a Portaria n°

01/2008, do Juizo da Comarca de Nazario, que designou o Sr. Carlos Henrique

Freitas de Souza para substituir o respondente afastado (doc. 21).

Durante todo o periodo de realizag5o da inspeg5o, o Sr. Antonio Teixeira de

Souza se identificou como respondente designado da serventia, sendo que somente

este comparecia ao cartorio, nao existindo ali mais nenhum funcionario, apesar do

grande movimento. Questionado sobre a ausencia do Sr. Carlos Henrique, o Sr.

Antonio nos afirmou que aquele havia sido afastado por distrato do contrato trabaihista;

entretanto, apesar de solicitada, nao apresentou a copia do referido ato.

Corroborando a ma-fe de ambos , observamos que, junto a Diretoria de

Servigos de Controle de Selos da CGJ-GO, consta o cadastro de tal serventia, sendo

que o Sr . Carlos Henrique de Freitas Souza (como titular ) autoriza o Sr. Antonio Teixeira

de Souza , em 01 /09/2008 a solicitar os selos para utilizag5o na serventia (doc. 22).

Constatamos ainda que TODOS os atos naquele cartorio sao realizados pelo

Sr. Antonio Teixeira de Souza , e ainda, que este a titular do Registro Civil das

Pessoas Naturais e de Interdicoes e Tutelas da Comarca de Nazario.

A presente inspecao foi determinada considerando as graves irregularidades

relatadas nos autos do processo administrativo n° 3640345 / 2011, em tramitacao nesta

Corregedoria-Geral da Justiga , envolvendo lavratura de documentos falsos,

especialmente substabelecimento de procuracao corn suposto comprometimento da
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serventia instalada no Distrito Judiciario de Santa Barbara de Goias, gerando prejuizos

a terceiros de boa-f6 (doc. 23).

Pois bern, averiguamos in loco que existem diversas procurag6es e

substabelecimentos all lavrados, tendo como outorgado ou substabelecido o Sr. Carlos

Henrique de Freitas Souza, sempre com a finalidade de venda e transferencia de

caminhoes e imoveis, o que nos leva a crer que o mesmo realiza com frequencia tais

negociag6es, utilizando-se da estrutura da serventia para a lavratura dos atos (doc. 24).

De acordo corn as inumeras observag6es neste relatorio descritas , a serventia

nao realiza as devidas AVERBACOES a margem dos atos ; no caso em tela, verifica-se

que houve substabelecimento de substabelecimento ja revogado pelas partes. Outro

fato consideravel reside na falta de lavratura de ato revogatbrio de tal

substabelecimento.

Tendo em vista as inumeras e graves irregularidades detectadas por esta

presente insperao, torna-se imprescindivel instauracao de sindicancia pelo Juiz Diretor

do Foro da Comarca de Nazario, bern como demais medidas cabiveis para apuracao e

saneamento de tais irregularidades. Ressaltamos, mais uma vez, que o Sr. Antonio

Teixeira de Souza demonstrou total desconhecimento das atribuicOes legais

pertinentes ao cargo e funcao_

Ademais, como o Sr. Carlos Henrique Henrique de Freitas Souza nao esta

prestando servigo na serventia, o magistrado deve, de imediato, designar outro

interino, ate o provimento por concurso publico.

Neste diapasao , sugerimos ainda a realizacao de Correicao Geral

Extraordinaria Fiscalizacao do recoihimento da Taxa Judiciaria e FUNDESP-PJ junto ao

Cartorio de Registro Civil das Pessoas Naturals da Comarca de Nazario-GO.
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Nao obstante, a diferenca apurada a ser_recolhida,,pela serventia, no valor de

R$ 50.568,93 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e tres

centavos) deve ser comunicada atraves de oficio para imediato recoihimento.

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

DEPARTAMENTO DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA COORDENADORIA

DE FISCALIZACAO E APOIO AS COMARCAS DA CORREGEDORIA GERAL DA

JUSTIcA, em Goiania, aos 18 dias do mes de abril do ano de 2011.

Lilian Freitas Andrade de Souza
2a Assessora Correicional

Kenia Garctia"Oento Torquato
16a Asses^or3 Correicional

Rafael Ferreira Costa
170 Assessor Correicional
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