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RELATORIO No 82/2013

Entre os dias 02 a 04 de outubro de 2013 , por determinanao da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos ao

Registro de Imoveis da is Circunscrigao da Comarca de Goiania - GO, onde realizamos uma

inspecao com o escopo de verificar se as recomendacoes apontadas pelo Conselho Nacional de

Justica, no processo no 4541561/2013, foram obedecidas, tendo a relatar o seguinte:

• MELHORIA DAS INSTALAcOES FISICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO

AO PUBLICO

Em conversa com o Oficial responsavel pelo servico extrajudicial, Sr. Clenon de Barros

Loyola, foi informado que ja existe urn projeto para ampliagdo e modernizacao do espaco destinado

ao atendimento ao publico.

Neste aspecto, segundo relatos do sobredito oficial, o inicio e a conclusao das obras de

melhoria demanda tempo, pois sua concretizacao depende de uma serie de fatores burocraticos, tail

como aprovacao da obra pela Prefeitura Municipal de Goiania e pelo Corpo de Bombeiros, bern

como realizamao da reforma tao somente nos finais de semana, a fim de que nao comprometa o

servico interno e o atendimento ao publico.

Embora haja tal argumentacao, nao foi apresentado prazo de concretizacao da aludida

melhoria das instalacoes fisicas, sendo repassado somente o projeto de reestruturacao e reforma

(doc. 01 em anexo).

• ATENDIMENTO ININTERRUPTO DOS SERVICOS EXTRAJUDICIAIS

A Corregedoria-Geral da Justica do Estado de Goias, em atendimento a recomendacao do

Conselho Nacional de Justira, editou o Provimento no 13/2013, determinando a padronizacao do

horario de funcionamento das serventias extrajudiciais, isto e, funcionando de maneira ininterrupta

das 08:00 as 18:00 horas (doc. 02 em anexo).
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Com efeito, observamos que na serventia em questao tal horario esta sendo cumprido,

conforme determinagdo do sobredito Provimento.

• LIVRO DE RECEITAS E DESPESAS

Conforme apurado no Relatorio no 46/2013, colacionado as fls. 26/29 deste autos, restou

detectado que apenas nos anos de 2008 e 2012 os valores declarados no Sistema Justiqa Aberta se

divergiram dos valores constantes nos livros caixas da serventia. Em outras palavras, a equipe da

Assessoria de Orientacao e Correicao constatou que, no ano de 2008 houve uma diferenca de R$

0,20 (vinte centavos) e em 2012 uma diferenca de R$ 87,80 (oitenta e sete reais e oitenta centavos),

ambas lancadas a maior no Sistema Justiqa Aberta.

Ciente de tal equivoco, a serventia em comento ja enviou um e-mail a ouvidoria do

Conselho Nacional de Justiqa (doc. 03 em anexo) explicando a situacao e solicitando a correcao, ja

que o Sistema Justiqa Aberta nao permite a alteracao e edirao de dados ja fornecidos.

• ATENDIMENTO PREFERENCIAL

Com relacao ao atendimento preferencial, ficou decidido pela serventia que todo titulo

protocolizado sera cadastrado juntamente corn o numero da senha de atendimento, evitando-se,

portanto, quaisquer problematicas relacionadas ao nao cumprimento do Principio da Prioridade do

Registro, nos termos do art. 191, da Lei 6.015/73.

Neste contexto, importa ressaltar que a providencia supradescrita ainda esta em fase de

estudo e implantacao.

• IMPRESSAO DO LIVRO DE PROTOCOLO

Acerca da impressao diaria do livro de protocolos, a Suboficiala da Serventia, Sra. Barbara

Drummond Loyola Dayrel, informou que existe uma certa dificuldade na impressao de tais livros,

considerando o volume diario de documentos.



corregedoria

r
geral da justiga
"'Jo estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral da Justiga
Assessoria de Orientagao e Correicao

Relatou tambem que ao recepcionar os titulos, e efetuada uma pre-qualificacao dos mesmos,

verificando os atos a serem praticados, assim como os emolumentos, protocolizando-os apos serem

pagos. Depois da protocolizanao, os docurnentos passam pela fase de qualificacao, onde e analisado

detalhadamente, gerando Nota Devolutiva quando for o caso.

Argumentou, por fim, que eventualmente algumas alteracoes podem ocorrer nas

informacoes fornecidas na pre-qualificagdo, havendo a necessidade de alteragdo das informacoes no

Livro de Protocolos, no campo de atos praticados.

Conforme o exposto, a suboficiala apresenta as dificuldades para obedecer a ordem emanada

pelo CNJ, no que pertine a impressao diarias do livro de protocolos, pugnando, ao final, por

esclarecimentos sobre como proceder neste caso especifico, ao passo que nao a legal a pratica da

reimpressao ou ate mesmo de rasuras no livro de protocolos.

Ciente da referida determinagdo (fl. 08), orientamos sobre a necessidade e

imprescindibilidade da impressao diaria do livro de protocolos de forma sintetizada, isto e,

informando o respectivo numero de ordem, interessado, natureza e atos formalizados.

Entretanto, diante das problematicas supradescritas, o Sr. Diogenes Sampaio Drummond,

preposto do oficial, nos apresentou urn Relatorio Analitico onde contem quase todas as informacoes

necessarias, menos os atos formalizados, que dependeria da analise concreta do titulo. Nesse

contexto, sugeriu a possibilidade de imprimir o livro de protocolos atraves desse documento (doc.

04 em anexo), enquanto realiza urn estudo sobre a impressao de relatorio sintetico sem rasuras ou

eventuais correcoes.

Explicamos que como tal determinagdo e oriunda do Conselho Nacional de Justiga, nao seria

da nossa algada analisar tal pleito, ao passo que a orientacao sobre a necessidade da impressao ja

havia sido repassada.

Portanto, levamos a apreciagdo do respeitavel Conselho Nacional de Justica o pedido ora

exposto (impressao de urn relatorio analitico - Livro de Protocolos), enquanto outra medida nao e

adotada.
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• CONTROLE DE CONTRADITORIOS

Quanto a determinacao para que a Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goias estude

a possibilidade de recepcao das ordens de indisponibilidade, ressaltarnos que ja existe urn processo

para analise da situacao, no sentido de que as comunicacoes de indisponibilidade sejam efetuadas

diretamente do judiciario para os servigos extrajudiciais, via malote digital. Para tanto, foi editado o

Provimento n° 25/2012, dispondo sobre a regulamentacao de use de malote digital pelas serventias

extrajudiciais, porem tal medida ainda nao foi implantada ern razao de pendencias tecnicas ja

devidamente sanadas. Sua implantacao esta a cargo da Divisao de Sistema do CNJ, desta

Corregedoria.

• RETIFICAcAO DAS MATRICULAS PARA IDENTIFICAcAO DA RESERVA

LEGAL

No que tange a area rural objeto da matricula 57.017, restou determinado pelo CNJ a

serventia que proceda a retificacao das matriculas 144.474 e 161.457, a fim de identificar a

abrangencia da area de reserva legal consignada na Av. 5-57.017.

Em manifestacao , o Oficial do Registro ponderou que a area de 77 .440 m2, anotada na

averbagdo Av5-57. 017, da matricula 57.017, constitui o remanescente da area maior de 13 alq. e 46

litros , representando a "Reserva Legal " daquele imovel. Ressaltou que na ocasiao tal situagao foi

aceita pelo orgao encarregado por essa fiscalizacao, no caso , o IBAMA, e averbada na matricula

57.017, encontrando -se hoje na matricula sob o n° 192.216.

Ao final, afirmou que nao ve necessidade em notificar as pessoas proprietarias e ex-

proprietarias desses imoveis para a providencia assinalada , vez que a Reserva Legal esta definida e

preservada , nao cingindo aos imoveis de matricula 144.474 e 161.457.

• OBSERVAcOES E CONCLUSOES

A presente inspecao teve como objetivo analisar se as recomendacoes ofertadas pela

Corregedoria do Conselho Nacional de Justica foram obedecidas.
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Conforme visto, o servico extrajudicial em questao esta empreendendo esforcos no sentido

de viabilizar o cumprimento das recomendacoes do orgao correcional nacional. Para tanto, ja

realizou estudos para aumentar e modernizar as instalacoes destinadas ao atendimento ao publico,

bern como examina a possibilidade de alterar as formas de atendimento preferencial, controle de

contraditorios e impressao do livro de protocolos, conforme determinado pela sobredita

Corregedoria Nacional de Justica.

Se nao bastasse as problematicas levantadas, a grande dificuldade da serventia, de acordo

com relatos do proprio oficial, e o fator tempo. Segundo narrativas, existem diversas questoes para

ser analisadas, dependendo de estudos previos acerca da implantarao das modificacoes.

Apesar da necessidade de ampliacao da estrutura material, percebemos que a serventia conta

com numero consideravel de servidores, de modo que, apos a verificagdo in loco, nao averiguamos

atrasos ou espera prolongada no atendimento ao publico.

Por fim, informamos que o Oficial do Registro de Imoveis da la Circunscrigdo, Clenon de

Barros Loyola, nao esta obedecendo o teor do Officio Circular no 152/2013, da CGJ/GO, que

determina o deposito da diferenga entre receitas e despesas que ultrapassarem o valor do teto

constitucional. Indagado acerca do nao cumprimento do referido Oficio Circular, o Sr. Diogenes

Sampaio Drummond, preposto do oficial, relatou que foi excetuado de tal cumprimento atraves da

decisao prolatada no Processo Administrativo no 4569768, assinada pelo Juiz de Direito e Diretor

do Foro da Comarca de Goiania, Dr. Atila Naves Amaral (doc. 05 em anexo).

No aguardo de novas determinacoes, levamos a apreciacao de Vossa Excelencia as presentes

informag6es, salvo melhor juizo.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIQAO DA CORREGEDORIA-GERAL DA

JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, 08 de outubro de 2013.

MARIA BEAT P. V. BOItRAS PAULO GOUTHIER NETO ELLEN FERNANDA HILARIO
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