
corregedoria
geral da justica
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Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO No 12/2011

Nos dias tres e quatro do mes de marco do corrente ano de dois mil e

onze (03 e 04/03/2011), por determinacao da Excelentissima Senhora Corregedora-

Geral da Justica, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, exarada na Portaria z

no 06/2011, comparecemos no 30 Tabelionato de Notas da Comarca de Goiania,
onde realizamos uma Correicao Geral Extraordinaria, por amostragem de dados,
constatando-se o seguinte:

fl

Respondente Pedro Ludovico Teixeira Neto (afastado pelo x

Decreto Judiciario no 525/08, da Presidencia do Tribunal de Justica do

Estado de Goias, em cumprimento a decisao do Conselho Nacional de

Justica, no Pedido de Providencias no 861, ajuizou Acao Declaratoria

no 200801 75 9 564, perante a 9a Vara da Fazenda Poblica Estadual

desta capital, julgada procedente em 14.12.09, reconhecendo o direito

de o requerente exercer o cargo de forma interina, ate o provimento por

concurso publico).

Endereco Rua T-53, no 55, St. Marista, Goiania - GO
Telefone (62) 3223 - 2471

Prefacialmente, destacamos que a equipe de assessores correicionais

foi acompanhada pelo 2° Juiz Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Carlos Elias da Silva.

A serventia encontra-se instalada em predio novo, com estacionamento

privativo no sub-solo, com mobiliario novo, amplas salas, atendimento prioritario

para idosos e portadores de necessidades especiais, rampa de acesso e banheiro

exclusivo para cadeirantes, sistema de ar condicionado, arquivos muitissimo

organizados e bem identificados.
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No que se refere a seguranca, a serventia possui sistema monitorado
de alarme com cameras de video.

As condicoes gerais da serventia sao otimas, revelando local limpo,

claro, organizado, arejado, com espaco suficiente para a realizacao dos trabalhos

internos, contando com diversos computadores para a pratica dos atos.

0 atendimento ao publico a feito de forma adequada, havendo local e

cadeiras para acomodacao das partes enquanto aguardam atendimento, inclusive

com sistema de ar condicionado e de distribuicao de senhas, sendo que o numero

de funcionarios a suficiente e adequado aos trabalhos, conforme relacao detalhada
em anexo.

Os livros sao guardados de forma apropriada, em armarios novos e
bern acondicionados.

A correicao foi realizada na parte escritural, por amostragem de dados,

referente ao periodo de 02/01/2003 a 05/03/2011.

Solicitado o Livro Obrigatorio de Controle de Atos, previsto no art. 427,

§ 2° da Consolidacao dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justica, nos foi

informado que a serventia nao o possui. Vejamos:

"A cobranca da referida receita teve inicio na data da

publicacao da Lei n° 14.376/2002, o que na pratica

verificou-se no dia 02/01/2003, cujos atos praticados

pelas serventias deverao ser obrigatoriamente

escriturados em livro tipo ATA, facultando-se a

utilizacao do livro destinado ao registro das certidoes

expedidas, pars efeito de verificacao e acompanhamento

dos recolhimentos" . (grifamos)
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A serventia nos apresentou um documento que existe apenas em

arquivo no computador, muito assemelhado ao controle de atos, mas nao impresso

e encadernado na forma de livro.

Auk

Ap%

Igualmente, a serventia nao possui o livro obrigatorio de movimentacao
de selos, previsto no art. 881, Caput, da Consolidacao:

"Cada serventia extrajudicial adotara o livro denominado

"MOVIMENTO DE CONTROLE DE SELOS" , no qual deverao ser

lancados os dados referentes aos selos adquiridos,

cancelados, danificados, furtados, roubados e o movimento

diario da serventia . 0 Modelo a obrigatorio no seu

conteudo minimo de informacoes". (grifamos)

Dessa forma, Tabeliao foi orientado a proceder a imediata abertura dos

referidos livros, conforme determinacao consolidada.

Observamos que a serventia possui afixada em local visivel as partes a

Tabela de Custas e Emolumentos, bern Como os valores correspondentes a taxa
judiciaria.

Realizamos uma correicao na parte fiscal, por amostragem, com

movimentos diarios, relativos aos anos de 2007 (20/agosto), 2008 (13/marco), 2009

(27/outubro) e 2010 (23/novembro), sendo que em nenhum dos dias mencionados

foi constatada evasao de receita.

0 recolhimento referente ao movimento do dia 27/10/2009, somente foi

efetuado em 18/01/10, por meio da GRS no 6587941-4, serie 2, ou seja, quase tres

(03) meses depois, contrariando o art. 427, § 1 1, da Consolidacao, dispondo que "a

receita prevista no Caput, deve ser recolhida ao FUNDESP-P,,

diariamente , atraves da Guia de recolhimento Simplificada - GRS, no

item da receita 503-7 - outros , para identificacao e controle dos

rI
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valores arrecadados". Contudo, o valor devido ao Fundesp-PJ e taxa judiciaria

corresponderam ao movimento daquele dia.

Os atos lavrados pela serventia sao cuidadosamente realizados, com

livros bern organizados, atos Ianrados com o devido zelo, sem rasuras, ressalvas ou
borroes.

Dos Livros de Escrituras

A partir do livro no 900, aberto em 21/07/08, os livros subsequentes nao

foram devidamente encadernados, contrariando o disposto no art. 615 da

Consolidacao dos Atos Normativos, apesar de conterem os termos de abertura e

encerramento, porem, nem todos os termos assinados. Vejamos:

"Uma vez concluidos os livros de folhas soltas, estes

serao imediatamente encadernados".

A partir do livro 902 o Tabeliao nao assinou qualquer escritura, o que
constitui grave irregularidade , pois existem alguns atos do ano de 2008, alem de
todos dos anos de 2009, 2010 e 2011 sem sua devida assinatura , totalizando cerca
de sessenta (60) livros.

Livro 779

(abertura 13/12/02; encerramento 08/01/03)

- A escritura publica de declarag5o de fl. 35, nao foi assinada pela testemunha Ana

Livia Soares Teixeira Bahia.

Livro 780

(abertura 08/01/03; encerramento 10/02/03)

- As escrituras publicas declaratorias de fls. 11/14 e 18/29, nao constam cotacao das

respectivas taxas judiciarias;

- Na escritura de compra e venda de fls. 15 e 16, nao foram cotados os

emolumentos e a taxa judiciaria.
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Livro 788
(abertura 30/05/03; encerramento18/06/03)

- A escritura publica de compra e venda de fls. 105/106, cujo valor mencionado foi

de R$ 40.000,00, teve seus emolumentos cotados no valor de R$ 600,00, quando o

correto seria R$ 384,00. A taxa Judiciaria tambem foi cotada a major, isto e, R$

30,84 sendo o valor correto R$ 15,83;

^hk

Livro 790

(abertura 09/07/03; encerramento 25/07/03)

- Escritura publica de dacao em pagamento de fls. 61/64, no valor de R$ 300.000,00

os emolumentos foram cotados a major, ou seja, R$ 1.600,00, sendo o valor correto

R$ 1.300,00.

Livro 793

(abertura 19/08/03; encerramento 13/09/03)

- Escritura publica de confissao de divida com garantia hipotecaria de fls. 78/79, foi

cotado o valor de R$ 1.600,00 para os emolumentos. A divida hora confessada foi

no valor de R$ 2.000.000,00 sendo que a garantia hipotecaria foi no valor de

3.500.000,00. Desse modo a tabela XIII do Regimento de Custas traz em sua 2a

NOTA:"Nas escrituras em que as partes celebram mais de um contrato,

contar-se-go por inteiro os emolumentos do contrato de major valor e

pela metade os dos demais, salvo quando se tratar de simples avencas

complementares, pelas quais nada sera cobrado". Assim , o valor correto dos

emolumentos deveria ser R$ 2.400,00.

Livro 803

(abertura 29/12/03; encerramento 16/02/04)
- A escritura publica de compra e venda de fls. 87/88, no valor de R$ 40.000, teve

sua taxa judiciaria cotada no valor de R$ 30,84 sendo que o valor correto seria de

R$ 15,83.

Livro 806

( abertura 13/02/04; encerramento 08/03/04)
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- A exemplo da situacao mencionada no Livro n° 793, a escritura publica de

confissao de divida corn garantia hipotecaria de fls. 58/61, cuja divida confessada foi

no valor de R$ 216.196,73, tendo sido ofertado bens em garantia no valor de R$

624.000,00. Desse modo, o valor correto dos emolumentos seria R$ 1.600,00 para a

garantia, que e o de major valor, e R$ 650,00 que e a metade dos emolumentos do

valor da divida confessada.

Livro 811

(abertura 30/04/04; encerramento 02/06/04)

- Identificamos situacoes em que as escrituras publicas de permuta sao cotadas

sobre o valor total da avenca, a exemplo de fls. 106/107 cuja permuta totaliza o valor

de R$ 86.500,00 sendo que R$ 61.500,00 o primeiro imovel e o segundo R$

25.000,00 repondo o segundo permutante ao primeiro a quantia de R$ 36.500,00.

Os emolumentos foram cotados em R$ 900,00. Destarte, nao foi observada a 1a

Nota da tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goias,

que preve: "1- NOTA: Nas escrituras de permuta ter-se-a por base 2/3

da soma dos valores dos bens permutados".

Livro 836

- A escritura publica de permuta de fls. 142/144 foi cotada na forma prevista na 1a

nota da Tabela All, o que demonstra conhecimento da Tabela XIII do Regimento de

Custas. Assim, extrai-se que para tais escrituras nao ha urn criterio de cotacao e

cobranca dos emolumentos, haja vista que ora a observada a previsao constante na

11 Nota da Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos, sendo que em

outras situacoes nao a observada, como nas observacoes supra, relativamente aos

Livros 811 e 817.

Livro 844

- No Iivro 844, as fls. 70/77, foi lavrada a uma escritura publica de abertura de credito

corn garantia de alienacao fiduciaria cujo credito rotativo a de R$ 2.700.000,00. 0

bern dado em garantia a no valor de 612.000,00 e os emolumentos cotados foram

no valor de 2.400,00 demonstrando o total conhecimento da 2a nota da tabela XIII,

ou seja, cobra em algumas oportunidades e em outras nao.

Rua 10, n° 150 , 11° andar, St . Oeste , Goiania - Goias - CEP 74. 120-020 - Telefone (62) 3216-2632 www.tjgo .ius.br 6



corregedoria
geral da justica
do estado de goias

Departamento de Orientacao e CorreiCao
da Coordenadoria de Fiscalizagbo e Apoio as Comarcas

Livro 870
(abertura 22/03/07; encerramento 10/04/07)

- As fls. 166, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 200, foram lavradas

escrituras publicas de identificag5o de vendedor de veiculo automotor sem a devida

cotacao.

Livro 871
(abertura 10/04/07; encerramento 20/04/07)

- Neste livro, as escrituras de identificag5o de vendedor de veiculo automotor,

lavradas as fls. 03, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 49, 52 e 53, nao possuem a devida

cotacao.

Livro 890
(abertura 31 /01 /08; encerramento 21/02/08)

- Escritura publica de compra e venda e de instituicao de usufruto vitalicio, as fls.

65/67, foram cotados emolumentos no valor de R$ 966,50, nao correspondendo aos

valores constantes das respectivas avencas, quaffs sejam, a venda por R$ 74.000,00

(valor venal de 35.759,09) e R$ 20.300,00 atribuido ao usufruto vitalicio.

Livro 924
(abertura 31/07/09; encerramento 20/08/09)

- 0 livro nao possui a fl.195.

Livro 957

(abertura 27/10/10; encerramento 02/11 /10)
- Escritura publica de compra e venda, constando que a venda foi realizada pelo

valor de R$ 18.660,00 e os emolumentos cotados em R$ 379,00, portanto a major,

visto que a epoca o valor previsto era de R$ 300,00.
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Dos Livros de Procuracoes

Livro 464

- A procuracao de fl. 28 referente a outras finalidades, conforme previsto no inciso IV

do n° 64 , Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos , com valor previsto de

R$ 20,00 reais, foi cotada a R$ 25 , 00, sendo que este valor era previsto na epoca

para a procuracao "ad negotia ". A mesma situacao foi venficada as fls . 30/31, 32/33,

34/35 e 45/46.

Livro 502

(abertura 16/02/07; encerramento 21/03/07)

- Verificamos que a procuracao de fl. 28 esta solta, ou seja, descolando,

necessitando de reparos.

Cartoes de Assinaturas

Os cartoes sao arquivados em sala especifica, sendo que grande parte

deles ja foram digitalizados.

Por amostragem, verificamos que a forma em que se encontram

organizados permite a sua rapida localizacao, especialmente aqueles que ja se

encontram digitalizados.

Testamentos

A serventia possui o Livro de Testamentos , embora nao Iavre qualquer
ato.

Visando atender a legislacao federal vigente, bem como as normas da

Corregedoria-Geral da Justica do Estado de Goias, devera o respondente proceder:

• a imediata abertura dos livros obrigatorios de controle de atos e de

controle de selos;
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• a assinatura de todas as escrituras faltantes.

Este e o relatorio que conduzimos a apreciacao de Vossa Excelencia.

COORDENADORIA DE FISCALI C,AO E APOIO AS COMARCAS

DA CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTI(;A DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania,

aos vinte e um dias do mes de marco do anq de c)bis mil e onze (21.03.2011).

T

cius Chaves Cruz

Oft

Assessor Correicional

Mirce Martins Vieira

10a Ass'ssora Correicional

\Q,

Rafae Ferreira Costa

17° Assessor Correicional
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