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PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NETO
Tabeliao

Senhora Corregedora,

Pedro Ludovico Teixeira Neto
Tabeliao

Ilma. Sra.
DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora Geral da Justica

Encaminho a Vossa Excelencia a Ata de Inspecao Realizada neste Tabelionato
em 21 de novembro de 2012 pelo Conselho Nacional de Justica, nas pessoas do Dr. Jose
Marcelo Tossi Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justica, acompanhado pelo

servidor Jader Borges Guimaraes.
Sendo somente isso para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar

nossos protestos de estima e consideracao.

Atenciosamente.

Goiania - GO
NESTA
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ATA DE INSPEcAO REALIZADA NO TERCEIRO OFICIO DE
NOTAS DA COMARCA DE GOIANIA/GO

Aos 21 de novembro de 2012, as 14:00 hs, no Terceiro Officio de

Notas, Comarca de Goiania, iniciou-se inspecao sob a Presidencia
do Dr. Jose Marcelo Tossi Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria
Nacional de Justiga, acompanhado pelo servidor Jader Borges
Guimaraes, que lavrou a presente ata, consignando-se o seguinte.

Os trabaihos da Inspecao foram acompanhados pelo Escrevente

Autorizado Floriano Vaz Pinto. 0 Tabeliao Pedro Ludovico

Teixeira Neto nao se encontrava presente ate o fechamento

desta Ata. Foi constatada a seguinte relacao se colaboradores na
serventia, a saber, como Escreventes: Mario Antunes Ferreira da

Silva Bastos, Carlos Roberto de Morals, Hermes Deodoro de Paula
Garcia, Ana Paula Araujo e Janaina Ferreira de Azevedo; como

Atendentes de Balcao: Lidiane Alves de Melo Mendes, Vanusa
Rosa de Souza, Naldimar Ferreira e Cleonice Alves da Costa

Moreira; como Secretarias: Thaynara Christine de
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Magalhaes e Elizabeth de Souza; come Assistente Administrative:
Marcus Vinicius de Morals; come Auxiliar de Servigos Gerais: Celia
Barbosa da Silva; come Recepcionista: Elaine Alves Pereira Arrais

de Morals.

A serventia esta localizada na Rua T-53, 55, Setor Marista, Goiania,

em dois setores.

O quadro funcional a compativel com o volume de servigo.

Horario de trabalho : De segundas as sextas-feiras, das 08:00

horas as 17:30 horas.

O Tabeliao funciona em predio novo, com garagem para clientes e
instalacoes adequadas e suficientes para o atendimento ao publico
e para a guarda de livros e documentos.

Existe placa indicativa.

Ha balcao separando o publico do recinto de atendimento.

Livro de Receitas e Despesas : devera a CGJIGO, em 45 dias,

verificar a correspondencia entre a renda de emolumentos
contida no referido Iivro e a Iangada no sistema Justica Aberta,

do CNJ, para que haja correspondencia entre ambos.

LIVROS DE NOTAS.

Os atos notariais, vistos por amostragem, sao lavrados por
processo informatizado, estao encerrados, cotados, nao contem
espagos em branco, e as partes que assinam de modo ilegivel ou
por abreviacao sao identificadas.
Os livros de notas abertos a partir de 2000 tern indice inform

-r

e, ainda, cada livro conta com indice na contra-capa.
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Os indices dos livros de notas anteriores a 2000 sao mantidos em

fichario.

No livro de notas n° 1023, as fis. 45, Iavrada em 12 de novembro de
2012, consta escritura publica de identifade°lara v n a or de
veiculo automotor em que o vendedor que
automovel, identificado, para a empresa Pinheiros's Veiculos Ltda.,
e que assinou na presenga do Tabel documento de

Home dotransferencia do veiculo, sem preenchimento
comprador, autorizando o Tabeliao a reconhecer a firma langada no
referido documento, a qualquer tempo, assim que for
completamente preenchido.
Foi esclarecido pelo escrevente Mario Antunes que esse tipo de
escritura conta corn autorizando na Tabela XIII de Emolumentos,
item 70, subitem III, que preve valor de emolumentos decorrente de
reconhecimento de firma, por assinatura: "em documento de

transferencia de veiculo, incluida a escritura publica de identificag5o

do vendedo'.
A referida escritura nao contem rubrica ou "visto" da escrevente
Janaina Ferreira de Azevedo, que a digitou, nem esta assinada pelo
Tabeliao que encerrou ou ato.
Determina -se a imediata regularizacao.
Nenhuma escritura contida no livro 0938, verificado por
amostragem, tem assinatura, rubrica ou visto do respectivo
escrevente identificado como aquele que a digitou, mas somente do
tabeliao que encerrou o ato.
Determina -se que , doravante , os escreventes que Iavram as
escrituras mediante autorizacao do tabeliao lancem sua
assinatura , rubrica ou "visto " no corpo da escritura , depois do

campo em que contida sua identificagdo , para que seja
conferida a seguranga juridica que a escritura publica se
destina a proporcionar.
Diante da razao da exigencia de reconhecimento de firma por
autenticidade em documento de transferencia de veiculo, de modo
a fazer presumir que o documento foi assinado na presenga do
tabeliao (ou escrevente autorizado) e teve o reconhecimento feito
no momento imediatamente subsequente, sem que o documento
tenha saido do campo de visao de quem reconhec u a Erma,



Conselho Nacional de Justiga

Corregedoria

observa -se que a CGJ/GO pode realizar estudos visando a
regulamentacao normativa do reconhecimento de firmas por
autenticidade, para conferir major seguranca aos atos em que a fe-
publica do reconhecimento realizado inclui a presuncao de que a
firma a autentica (e nao meramente semelhante a contida em ficha-
padrao previamente preenchida).

A escritura declaratoria de uniao estavel contida as fis. 68 do livro
1023, lavrada em 14 de novembro de 2012, contem as assinaturas
das partes, mas nao esta assinada pelo tabeliao que encerrou o
ato, nem pelas pessoas identificadas no corpo da escritura como
"testemunhas instrumentais". Determina -se a regularizacao, em
48 horas.

Vista por amostragem a escritura Iavrada as fls. 10 do livro 938,
constatou-se que falta a assinatura do tabeliao que encerrou o ato.
Determina -se a imediata regularizacao.

As fls. 18/19 e 24/25 do livro 593 se encontra escritura sem
assinatura, com carimbo de que foi cancelada, sem identificadao de
quem o lancou. Determina -se que , doravante , o tabeliao ou
escrevente que cancelar foha de Iivro de notas lance, junto
com o cancelamento , sua identificacao , assinatura ou rubrica,
e a data em que houve o cancelamento.

Visto por amostragem o livro 1022, com ultimo ato lavrado as fis.
200, em 09 de novembro de 2012, nao foi encontrada a escritura de
fls. 01/21, que segundo o indice do livro seria escritura outorgada
por Flamboyant Urbanismo Ltda. para Elcio Berquo Curado Brom,
lavrada pela escrevente Ana Paula Araujo. Pela escrevente Ana
Paula Araujo, na presenca do escrevente Floriano Vaz Pinto, foi dito
que a referida escritura: "se encontra na empresa da outorgante
para o recolhimento da assinatura de Lourival Louza. Nao sabe com
que pessoa esta a escritura dentro da referida empresa. 0 cartorio
contem a ficha de firma de Lourival Louza, para que a assinatura
que esse Ian car na escritura seja conferida. Esse procedimento
somente foi adotado porque a empresa autorizou que a escritura
fosse Iavrada. Nenhum escrevente presenciara a assinatura da
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escritura por Lourival Louza. Teve noticia que outros cartorios
chegam a remeter escrituras pelo Correio, para outras cidades, Para
assinatura da parte, mas esse procedimento nao e adotado pelo 30
Tabeliao de Notas".
A escritura publica a ato notarial em que as partes
comparecem na presenga do tabeliao (ou escrevente
autorizado ), tern suas identificacoes confirmadas, declaram
suas vontades para a realizacao do ato ou negocio juridico que
e consubstanciado pelo ato notarial , e assinam as respectivas
folhas do livro de notas tambem na presenga do tabeliao ou
escrevente autorizado . A observaCao desses requisitos permite
que o ato notarial seja dotado de f6 -publica , ou seja, que faga
presumir , ainda que em presuncao relativa, que todos os
requisitos para sua lavratura foram respeitados , de forma a que
competira a quem impugnar o ato comprovar, em juizo, a
ausencia de um dos requisitos legais.
Ao permitir que a escritura deixe a serventia , sem a presenga
do tabeliao ou escrevente autorizado, para que seja assinada
por uma das partes tambem sem a presenca do tabeliao ou
escrevente autorizado, deixa o ato notarial de atender a um de
seus requisitos e, portanto , nao pode produzir a forga probante
que a lei the confere.
Em razao disso , a vedada a pratica, por qualquer tabeliao de
notas , de permitir que escritura publica seja entregue para
suas partes ou para uma das partes , sem a presenga de
tabeliao ou preposto por este autorizado, para assinatura
tambem sem a presenga de tabeliao ou preposto autorizado, e,
mais, que seja entregue para que a assinatura , sem a presenca
do tabeliao ou preposto , seja Iancada fora da serventia.
E vedada , tambem , a pratica de entregar ou enviar escritura
para fora da serventia , sem que permaneca sob o poder e a
guarda permanente do Tabeliao ou escrevente autorizado.
Determina-se que a Corregedoria Geral da Justica adote
providencias para coibir a continuapao das praticas supra
descritas , por qualquer tabeliao de notas do Estado do Goias,
comunicando a Corregedoria Nacional de Justipa as
providencias que adotar , em 45 dias.
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Determina-se que a Corregedoria Geral da Justiga , em igual
prazo , adote as providencias que forem cabiveis em relacao ao
3° Tabeliao de Notas que permitiu que a escritura retro indicada
fosse encaminhada para uma das partes e dela permanega em
poder , fora da serventia, para assinatura sem a presenga do
tabeliao ou preposto -escrevente por esse autorizado.
Na pasta em que mantida as demais folhas do Livro 1022 nao
estavam, tambem, as escrituras de fls. 53/56, 58/60, 119/121,
130/131. Constatou-se que as escrituras de fls. 53/56, 58 a 60 e
170/172 estavam com os escreventes, para complementacao das
assinaturas. Foi esciarecido que as escrituras de fls. 119/120 e
130/131 nao estavam na serventia, porque foram encaminhas as
partes para assinatura, em procedimento que, como visto, nao e
regular.
Visto por amostragern a escritura de fls. 89/90 do Iivro 1022, foi
constado que falta a assinatura do comprador. Determina-se a
regularizagdo , em 5 dias.

DO SETOR DE FIRMAS E AUTENTICAcOES

As fichas-padrao abertas ate o ano de 2012, segundo informado
pelo escrevente Mario Antunes Ferreira da Silva Bastos, estao
arquivadas por ordem alfabetica, e as posteriores estao arquivadas
por ordem numerica de abertura.
Somente as fichas abertas a partir de 2012 estao "scaneadas",
permanecendo no sistema informatizado copias das fichas e dos
documentos de identidade apresentados pelas partes que as
assinaram.
0 indice das fichas numerados a mantido em sistema informatizado
que permite busca por nome, identidade ou numero da ficha.
Nao ha padrao uniforme para as fichas em use atualmente. Como
exemplo, a ficha 71.000 foi preenchida manualmente, contendo
assinatura de representante de empresa que a "abonou" e copia da
identidade da parte. Ja a ficha 70.996 foi preenchida por sistema
informatizado e nao contem copia da identidade da parte, em
"abonacao" da assinatura. Igual ocorre com a ficha 105 0
(preenchida mediante impressao) e a ficha 105.296 (pree ,nchida e
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maquina de escrever) e com assinatura de representante de
empresa "Pinheiro's Veiculos Ltda" "abonou"

Corregedoria Geral
Recomenda -se a adocao de estudos pela
da Justica para a uniformizacao das fichas -padrao para
reconhecimentos de firmas, a fim de conferir major seguranca
juridica ao sistema.
Observa-se que somente a possjvel o preenchimento de ficha-
padrao para reconhecimento de firma na presenca do tabeliao
ou escrevente autorizado que se responsabilize pela
identificagdo da parte , fato que torna dispensavel a "abonacao"
da firma por representante de empresa ou outra pessoa.
Em razao disso , as fichas -padrao somente podem sair da
serventia quando em poder do tabeliao ou escrevente

autorizado , e nao podem ser deixadas em empresas,
escritorios ou outros locais para preenchimento e assinatura
sem a presenca de escrevente autorizado , pois isso nao se
coaduna com a fe-publica que decorrera dos reconhecimentos

de firmas . Assim porque ao efetuar o reconhecimento de firma
o tabeliao, ou escrevente autorizado, afirma que corresponde,
por semelhanca ou autenticidade conforme o tipo de ato, a
firma da pessoa contida na ficha -padrao em cuja abertura a
parte foi corretamente identificada tambem por tabeliao ou
escrevente autorizado.
Ainda para seguranga juridica, as fichas-padrao de firmas
devem conter a identificacao do tabeliao ou escrevente
responsavel por sua abertura, com a sua respectiva rubrica ou
"visto".

O tabeliao nao tem controle do numero exato das fichas-padrao
abertas, mas o escrevente Mario acredita que esta situado em
70.000 e 80.000 fichas.

Nao ha livro para controle do reconhecimento de firma por
autenticidade e nao ha mantida em arquivo relacao dos documentos
em que houve autenticacao de firma por autenticidade.

OBSERVApOES E RECOMENDA pOES JF(NAIS
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O servigo realizado pelo 30 Tabeliao de Notas da Comarca de
Goiania foi verificado nos termos das anotag6es constantes desta
ata. Forme-se expediente para o acompanhamento das
providencias acima . Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias
para cumprimento das recomendag6es constantes desta Ata em
que nao haja , na ata, prazo diverso , devendo a Corregedoria Geral
da Justiga informar a Corregedoria Nacional de Justica , a respeito,
ate o termino dos prazos determinados. " ext Was 4 (quatro)
vias desta ata, ficando urna via coma orregedo is Nacional e as
tres outras corn o substituto do T eliao , que very encaminhar
uma delas para o juiz corregor da serve is e outra para a
Corregedoria Geral de Justiga de Goias . Nada ais.

JOSE MARCELO TO I_SLLVA
Juiz Auxiliar d Co^d acional de Justiga

FLORIÂ VAZ P I NTO
Preposto Substituto do Tabeliao

pv-,t^
ANA PAULA ARAUJO
Escrevente do Tabeliao

MARIO ANTUNES FERIRA DILVA BASTOS
EscreveVtWdo Ta eliao

orregedoria Nacional de Justiga
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