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RELATORIO No 66 /2011

No periodo compreendido entre os dias 21 e 25 de novembro (21 a

25/11/2011 ), por determinagao da Excelentissima Corregedora -Geral da Justiga,

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco , comparecemos no Registro de Imoveis e

10 Tabelionato de Notas da Comarca de Caiaponia , juntamente com o servidor da

Divisao de Arrecadagao da Diretoria Financeira do Tribunal de Justiga do Estado de

Goias , Declieux Roriz Campos , onde procedemos uma inspecao fiscal , referente ao

periodo de 02 .01.2007 a 20.07.2011, nao tendo sido detectada diferenga no

Protocolo .

Todavia , durante o levantamento fiscal , observou -se que a comum ao

Cartbrio a pratica de alguns atos de forma irregular , a exemplo da nao protocolizagao

das averbag6es efetuadas nas matriculas dos imoveis , o use do livro de protocolo 9

"provisorio ", e, consequentemente , a falta do encerramento diario do livro de 9

recolhimento do Fundesp e da Taxa Judiciaria .

Ressalta-se que esta pratica contraria o disposto nos artigos 182 e

184, da lei 6 .015/73, que determinam:

"Art. 182 - Todos os titulos tomarao , no Protocolo , o numero de

ordem que Ihes competir em razao de sequencia ngorosa de sua

apresentadoo."

"Art. 184 - 0 protocolo sera encerrado diariamente ."

0 mesmo diploma legal preceitua ainda no art . 174 que o livro de

Protocolo , " servira para apontamento de tdos os titulos apresentados diariamente" ao CartOrio de

Registro de Imoveis . 0 dispositivo contem a ressalva no sentido de que nao devem ser

langados no Protocolo , apenas, os titulos apresentados tao somente para exame e

calculo de emolumentos , conforme dispoe o paragrafo unico do art. 12 da mesma lei .

Como a sabido o Livro de Protocolo , nos Registros de Imoveis, e o que
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estabelece a ordem de apresentarao dos titulos, declarando a prioridade de um direito

sobre o outro, devendo o Oficial tao logo o titulo seja apesentado, registra-lo no

protocolo na data de sua apresentacao apondo o numero de ordem que the couber.

Diante do exposto e com a sistematica da legislacao em vigor,

constata -se que as faihas detectadas na pratica dos atos pelo Cartorio , devem ser

regularizadas com urgencia com intuito de resguardar aos usuarios a garantia da

prioridade na preferencia dos direitos reais .

E o relatorio .

At"

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de

Fiscalizacao e Apoio As Comarcas da Corregedoria Geral da Justiga , 30 dias do

mes de novembro de 2011 .
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Maria Beatriz Paitsos Vieira Borras

7a Assessora Correicional

Alb es Guerra

9 ° Asse orreicional
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