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RELATORIO No 01/2013

COMARCA

DATA DA INSPECAO

FINALIDADE DA INSPECAO

Goiania

08 a 11 de janeiro de 2013

Cumprimento das determinacoes
estabelecidas pela decisao proferida no
Pedido de Providencias n°. 0007188-
54.2012.2.00.0000, do Conselho
Nacional de Justiga

SERVENTIA : 10 Registro de Pessoas Juridicas, Titulos, Documentos e Protestos da

Comarca de Goiania

Oficial: Mauricio Borges Sampaio

Oficial Substituta : Maria Candida Camara Sampaio

Endereco : Rua 3, n°. 1209, Centro - Goiania-GO

Determinada a apuracao da existencia de correspondencia entre as despesas

contabilizadas e as realizadas para a efetiva prestagAo do servico publico

delegado , nos iultimos 5 (cinco) anos:

Periodo fiscalizado : 02/01/2008 a 30/09/2012

1. A serventia declara como despesas relativas a "Reparo e manuteng5o" e a

"Impressos e Material Grafico", os valores cobrados pela empresa Thomas Greg &

Sons, no fornecimento, armazenamento e transporte dos selos de autenticidade,

usados pelos servigos notariais e de registro deste Estado. (Anexo III). Ocorre que

esta despesa a custeada totalmente pelo Tribunal de Justiga, sendo entregue a

serventia apenas a nota de "simples remessa", para mero controle e conferencia.

Entretanto, esta nota foi contabilizada e declarada como se tivesse sido paga pela

serventia, conforme se ve pelas despesas dos dia 14/01/2010 e 01/10/2010, nos

valores respectivos de R$ 2 .727,00 e R$ 2.250,01.
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2. Foram detectadas diversas notas fiscais emitidas pela empresa " Central de Apoio

Administrativo", cuja descrigao consta como referente a prestagao de "servigos

administrativos" (Anexo IV). Em consulta a Secretaria da Receita Federal (Anexo II),

constatou -se que a empresa mencionada encontra -se registrada em nome das socias

Maria Ramos e Clarimita Jose Martins, ambas funcionarias do servigo ora

inspecionado , cadastradas sob as matriculas n°. 60 (sub oficial ) e 43 (auxiliar de

escrevente), respectivamente . Constatou -se, ainda , que a referida empresa nao

possui qualquer quadro de funcionarios cadastrados.

3. Foram declaradas como despesas valores relativos ao recoihimento da Taxa

Judiciaria , sem, entretanto , a devida comprovagao com as respectivas guias de

recolhimento , conforme tabelas anexadas ao final (Anexo I). No total, foram

apresentadas despesas , dessa forma , de R$ 160 . 957,48 (cento e sessenta mil,

novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos ) em 2009; R$

180.241 , 00 (cento e oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais ) em 2010 e R$

114.832 , 70 (cento e quatorze mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos)

em 2011.

4. Foram declaradas diversas despesas como " Bancarias ", cujos comprovantes

juntados ao livro auxiliar consistem em simples anotagao da contabilidade , isto e, nao

especificam qual o tipo de despesa , nem qual banco que prestou o servigo (Anexo V).

Foram lavrados pelo proprio cartorio e , portanto, sem validade para efeitos fiscais.

Dentre outros , podemos citar , por exemplo , os seguintes casos:

- no dia 16 de junho de 2009 , no valor de R$ 3.637,08;

- no dia 10 de agosto de 2012 , no valor de R$ 3.839,91;

- no dia 19 de margo de 2010 , no valor de R$ 3.284,33;

- no dia 08 de junho de 2010 , no valor de R$ 4.135,04;

- no dia 16 de janeiro de 2012 , no valor de R$ 4.044,24.

5. Foram detectadas diversas notas fiscais fornecidas pela empresa "Pratika -

Consultoria e Servigos ", referentes a servigos de "desenvolvimento e manutengao de

sistemas" (Anexo VI). Em consulta a Receita Federal (Anexo II ), constatou - se que o

enderego constante do registro da empresa, que e o mesmo constante da nota fiscal,

nao existe . No banco de dados da Receita Federal , constou como inativa de 2000 a

2005 . Foi omissa na entrega de declaragoes de pessoa juridica desde 2006.
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6. Na data de 25/01/2011 , foram lancadas despesas relativas a compra de materiais

eletricos e de iluminacao destinados ao clube de futebol Atletico Clube Goianiense e,

portanto , sem relacao corn a prestacao do servico publico delegado . A nota fiscal,

juntada ao livro auxiliar , foi emitida pela empresa " Candelustres ", em nome do sr.

Mauricio Sampaio (Anexo VIII).

7. Foi lancada como despesa do cartorio, em 03/08/2012, uma nota fiscal de

prestacao de servicos da empresa "Newton Cruvinel Filho - Sociedade de

Advogados" em nome do sr. Mauricio Sampaio, referente a "Honorarios - acao

Fundesp, referente ao mes de julho" (Anexo IX).

8. Em 06/02/2012, foi contabilizada como despesa do cartorio uma nota fiscal da

empresa "Fernandes Materiais p/ Construcao e Ferragens", no valor de R$ 900,00,

que foi emitida em nome do sr. Mauricio Sampaio (Anexo XI).

9. Em 16 .04.2012, foi contabilizada uma nota fiscal da empresa "Vezzo", em nome do

cartorio, porem as despesas descritas na referida nota se referern a reforma de uma

residencia e nao do Cartorio (Anexo X).

10. Nao foram apresentados lancamentos de despesas, nem comprovantes fiscais

relativos ao mes de dezembro de 2012.

Quanto ao cumprimento das determinacoes impostas pela decisao proferida no
Pedido de Providencia n°. 0007188 -54.2012.2.00.0000, do Conselho Nacional de
Justi,a, pelo Tabeliao responsavel pela serventia:

1. Corn relacao ao procedimento de prestacao de informacoes ao DETRAN, no que

tange aos registros e averbacoes dos contratos de alienacao fiduciaria e

arrendamento mercantil, importa salientar que a ordem emanada pelo CNJ (no

Pedido de Providencias no 0007188-54.2012.2.00.0000) nao esta sendo

integralmente cumprida. A serventia cessou tao somente o procedimento de

prestacao de informacao eletronico - via sistema de conexao -, todavia, continua

realizando tal ato atraves do envio fisico de certidoes, as quais sao enviadas ao

DETRAN/GO diariamente, conforme vislumbra-se nos documentos em anexo (Anexo
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2. Foi constatado, no momento da inspecao, que nao era impresso o numero de
registro, nern o do livro utilizado para tal, nos documentos efetivamente registrados.
Corn a devida orientagao, corrigiu-se o erro e passou-se a expedir todos os atos com

etiquetas constando os referidos numeros.

3. No que tange a forma de recebimento do titulo a ser registrado, ja se encontra

regularizada . No momento da protocolizag5o, o titulo recebe um numero definitivo de

protocolo, nao existindo mais o numero de pre-protocolo.

4. Foi solicitada a copia do levantamento dos registros de alienagao fiduciaria e
arrendamento mercantil de veiculos realizados naquela serventia, no periodo de

16/07/2012 a 02/10/2012, nos termos do item 3 da decisao exarada no Pedido de
Providencias. Nos foi informado que o levantamento dos referidos dados ja estava
concluido pela propria serventia e que seria remetido diretamente ao CNJ, como

tambem a Corregedoria-Geral deste Tribunal.

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREICAO DA

CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTIcA , em Goiania -GO, aos 15 dias do mes de

janeiro de 2013.

Pedro arneiro iI o
3° Assessor Correicional

Alberta) les Guerra
9° Assesso) Correicional

Maria Beatriz Patsos Vieira Borras
7a Assessora Correicional

Joao Paulo Lopes Tito
18° Assessor Correicional

Paulo Gouthier Neto
22° Assessor Correicional

Fefr1anda( Borges Do Valle
24a Assessora Correicional

Simone Bernar es do Nascimento
Assessora de Orientacao e Correicao
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