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ATA DA REUNIAO EM INSPEC^AO REALIZADA NA CORREGEDORIA GERAL

DE JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS.

Aos 20 de novembro de 2012, as 10:00 hs na sala de reuniao da Corregedoria

Geral de Justiga do Estado de Goias, reuniram-se, sob a presidencia do Exmo. Sr.

Dr. Jose Marcelo Tossi Silva (Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justira),

a Des .' Beatriz Figueiredo Franco (Corregedora Geral de Justiga do Estado de

Goias), o Dr. Gabriel da Silveira Matos (Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de

Justira), o Dr. Carlos Magno Rocha da Silva (Juiz Auxiliar da CGJGO), a Dra.

Camila Nina E . N. e Moura (Juiza Auxiliar da CGJGO), o Dr. Ronnie Paes

Sandre (Juiz Auxiliar da CGJGO), servidores da Corregedoria local, bern Como

Jader Borges Guimaraes e Marco Antonio Teixeira Lucena (Assessores da

Corregedoria Nacional de Justica), que redige a presente ata, discutindo-se os

seguintes pontos:

1. Da ausencia da divulgacao da Portaria 135 do Corregedor Nacional de

Justiga para as serventias.

Foi questionado se foram comunicadas as serventias para que afixassem a

Portaria 135 da Corregedoria Nacional, tendo sido informado que nao houve a

divulgag5o anterior ao dia 12 de novembro como foi determinado na referida

norma.

A indagarao foi realizada porque em inspegao no 2° Tabeliao de Protesto e Oficial

de RTD e Civil de Pessoas Juridicas de Goiania foi constatado que nao havia

c6pia referida Portaria afixada na unidade.

2. Atuacao da Corregedoria Geral

Extrajudiciais.
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Foi informado pela Sra. Corregedora de Justiga e pelos juizes e servidores

presentes que sao realizadas, anualmente, inspecoes por equipe da CGJGO que

superam 30% das unidades do servigo extrajudicial. Esclareceu-se que as

inspecoes abrangem a totalidade das atividades e tambem a regularizacao do

aspecto de cobranga de emolumentos e controle contabil das unidades do servigo

extrajudicial.

3. Normas de Servigo e a dificuldade de se encontrar a tabela de

emolumentos vigente no enderego eletronico do Tribunal de Justiga

para consulta do usuario.

Em busca no enderego eletronico do Tribunal de Justiga, nao foi encontrada de

forma facil para o usuario a tabela em vigor referente aos emolumentos. Foi entao

apresentado o Provimento 5/2011 que seria a tabela vigente. Foi informado pelos

presentes que ha decisao judicial que corrigiu emolumentos para alguns atos, bem

como outra que autoriza certas serventias a aplicar tabela diversa, mas que a

Corregedoria nao participou de acao e nao foi intimada de decisao judicial que a

vincule, e, portanto, nao possui informacoes detalhadas sobre seu alcance.

Foi orientado pelos juizes do CNJ, de forma generica, que deve ser mantido pela

CGJ o controle das tabelas de emolumentos utilizadas pelos tabeliaes e oficiais de

registro e dos valores dos emolumentos cobrados das partes, a fim de que os

emolumentos cobrados correspondam aos valores legalmente previstos para os

atos praticados e de que os recibos entregues as partes correspondam aos

valores efetivamente cobrados dos usuarios dos servigos.

Foi orientado a CGJ, ainda , a manter a adogdo de providencias para a

fiscalizacao efetiva dos valores dos emolumentos cobrados e dos

efetivamente devidos, e para que em 30 dias informe ao CNJ sobre os

valores vigentes e os valores efetivamente cobrados no Estado de Goias,

bem como sobre as providencias que adotar para corrigir eventuais

distorcoes , sem prejuizo de apuracao de responsabilidade sob o as
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disciplinar de tabeliaes e oficiais que nao respeitem os emolumentos

efetivamente devidos.

Orientou-se a CGJ a publicar no site da Corregedoria, de forma que permita facil

localizacao pelos usuarios, de tabelas dos emolumentos vigentes, o que, entao, foi

feito no ato pela equipe tecnica do Tribunal, deixando a busca mais facil na pagina

inicial do "site".

Foi verificado que existem normas de atuacao para o servigo extrajudicial,

emanadas da CGJ.

Foi questionado pelos presentes sobre a existencia de obrigatoriedade e sobre a

competencia para o registro de alienag6es fiduciarias e arrendamentos mercantis

de veiculos por Oficial de RTD. Foi esclarecido que compete ao Poder Judiciario a

regulamentagao e a fiscalizacao dos servigos extrajudiciais de notas e de registro e

que nao ha vedacao para que essa regulamentacao , por meio de provimento ou

outro ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiga, disponha sobre a

facultatividade do registro de contrato de alienacao judiciaria e de arrendamento

mercantil de veiculos em RTD (materia regulamentada no art. 61 da Lei n.

11.882/08), porque somente destinado a produzir eficacia perante terceiros, nem

sobre a competencia para esses registros conforme previsto na Lei n. 6.015/73.

4. Sistema de Controle da Arrecadacao do Servico Extrajudicial.

O controle da arrecadag5o de emolumentos pelos servigos extrajudiciais a feito por

sistema de selos e fiscalizagao da CGJ, sendo informado que esta em fase de

implantacao o use de selo eletronico.

5. Fundo do Registro Civil.

Nao existe fundo de registro civil para unidades deficitarias e nao existe reemb

de atos gratuitos do registro civil das pess0s)naturais. Foi recome
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realizacao de estudos visando a criacao do fundo e de sistema de reembolso, por

lei estadual.

6. Concurso para outorga de delegacoes notariais e de registro.

Foi informado que houve decisao do Supremo Tribunal Federal suspendendo a

sessao de escoiha, mas o concurso ja se encontra com o resultado homologado

aguardando nova decisao no processo.

Determinado que a CGJGO preste informacoes atualizadas sobre o assunto a

Corregedoria Nacional no prazo de 30 dias.

7. Projeto "Pai Presente " e unidades interligadas do RCPN.

Foi informado que o cumprimento do Provimento 12 esta sendo detaihadamente

acompanhado pela Corregedoria Geral de Justiga.

Foi esciarecido que existem unidades interligadas do registro civil de pessoas

naturais e hospitais da capital do Estado, e que esta em fase de estudos a

extensao da instalarao de unidades interligadas em comarcas do interior.

Fica esciarecido que as normas do CNJ ja regulamentam a implantag5o das

unidades interligadas, criando meios para sua instalacao em todo o Estado.

Determina-se que a CGJ informe sobre as providencias para a extensao dessas

unidades a todo o Estado, em 45 dias.

8. Provimento n. 16 da Corregedoria Nacional de Justica.

O Provimento n° 16 ja vem sendo observado pe a\Corregedoria Geral local.

9. Papel de seguranga.
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Foi noticiado que, presentemente, o Ministario da Justica e a Casa da Moeda

estao adotando providencias para regularizar o fornecimento do papel de

seguranca.

10. Teto para interinos.

Foi esciarecido que quase todos os interinos sao filiados da Anoreg, e que ha

controle para observacao do teto pesos interinos nao beneficiados por mandado de

seguranca concedido peso STF.

11. Informacoes no Sistema Justirp Alberta

Tambem devera a Corregedoria da Justica reforcar a determinacao para que os

titulares e os interinos observem a obrigacao de comunicar semestralmente a

movimentacao economica de suas unidades ao CNJ, para alimentar o Sistema

Justica Aberta.
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NO ROCHA DA SILVA

Juiz Auxiliar da Corregedoria Gera[ de Justiga de Goias

CAMILA NINA A,I N. E MOURA

Juiza Auxiliar da Corre is Geral de Justica de Goias

JADE BORGES GUIMARAES

Assessor da Corregedoria Nacional de Justiga

MARCO/AN-

Assessor da Coi1rededoria Nacional de Justiga
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