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RELATORIO No 13/2011

11 JI

No periodo compreendido de 17 e 18 (dezessete e dezoito) dias do

mes de marco do corrente ano de 2011, por determinacao contida na Portaria no

06/2011, expedida pela Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justiga,

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, comparecemos ao 70

Tabelionato de Notas da Comarca de Goiania , onde realizamos Correig5o Geral

Extraordinaria, mediante amostragem de dados, constatando-se o seguinte:

Respondente : Flaminio Franco de Castro (sub judice - 200802509848) -

Efetivado no cargo a partir de 27/04/1993, atraves de apostila datada de 12 de

margo de 1996.

Tabelia Substituta : Luciana Franco de Castro - CTPS 097493/007-GO;

2a Substituta : Renata Franco de Castro - CTPS 097564/007-GO.

Auxiliares:
Angela Gomes de Souza Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 037138-001-GO;

Angela Oliveira Soares - Auxiliar de Cartorio - CTPS 008904-027-GO;

Aparecida do Carmo Vale Dias - Auxiliar de Cartorio - CTPS 033184-227-GO;

Arinan Barbosa de Souza Vaz - Auxiliar de Cartorio - CTPS 056182-643-GO;

Artemisa Machado Pacheco - Auxiliar de Cartorio - CTPS 03410139-001-GO;

Carla Sousa da Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 05811277-001-GO;

Cleideni Augusto de Faria - Auxiliar de Cartorio - CTPS 082172-018-GO;

Creudionilia Rodrigues da Silva - Escrevente - CTPS 036046-434-GO;

Danilo Carneiro Vaz - Escrevente - CTPS 046655-006-GO;
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Fernanda Dias de Souza Costa - Auxiliar de Cartorio - CTPS 015152-024-GO;

Fernando Ferreira Morais - Continuo - CTPS 009784-027-GO;

Flavia Franco de Castro - Escrevente - CTPS 017366-011-GO;

Helena Gonsalves Franca - Telefonista - CTPS 026013-021-GO;

Irene Costa Verissimo - Auxiliar de Cartorio - CTPS 041087-029-GO;

Ivanilda Thomas de Aquino Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 066048 -014-GO;

Jeyce Abdala Dias Carvalho - Auxiliar de Cartorio - CTPS 009510-032-GO;

Leandro Vital Barbosa - Auxiliar de Cartorio - CTPS 036914-032-GO;

Licilene Pedrosa da Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 019963/001-GO;

Maria Aparecida Ferreira - Copeira - CTPS 098180/028-GO;

Marilene Alves Miranda - Auxiliar de Cartorio - CTPS 083893/291-GO;

Nancy Carneiro Vaz - Escrevente Autorizada;

Nayara de Souza Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 04659079/002-0-GO;

Neire Lopes da Silva Sousa - Auxiliar de Cartorio - CTPS 053211/589-GO;

Nilsan Divina dos Santos - Auxiliar de Cartorio - CTPS 021368/005-GO;

Patricia Santana Vieira - Estagiaria - IEL;

Rennan Pereira Queiroz - Auxilliar de Cartorio - CTPS 05823833/001-0-GO;

Rita Marcia Lucio de Sa Castro - Escrevente - CTPS 099236/589-GO;

Rodrigo Lucio de Castro -Auxiliar de Cartorio - CTPS 114126/002-0-GO;

Roger de Oliveira Montalvao - Auxiliar de Cartorio - CTPS 03335216/003-GO;

Sergio Franco de Castro - Escrevente - CTPS 030296/396-GO;

Sheila Gomes da Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 05833409/001-0-GO;

Suelania Felicia de Araujo Reis - Gerente Administrativo - CTPS 091716/014-GO;

Sueli Roberto Vaz - Caixa - CTPS 068667/330-GO;

Tais Lourani Pereira da Silva - Auxiliar de Cartorio - CTPS 01374948/003-0-GO;

Thiago Xavier Vieira Lima - Auxiliar de Cartorio - CTPS 05.802140/001-GO;

Emilly Tavares de Oliveira - Menor Aprendiz;

Thalita Nayara Silva Araujo - Menor Aprendiz.

Enderego : Avenida Parana, N° 667, Setor Campinas, Goiania - GO

Telefone :(62)3223 - 8373
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Prefacialmente, destacamos que a equipe de assessores correicionais

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

A Correicao teve como objeto a verificadao escritural dos Iivros e

documentos da serventia, relativamente ao periodo de 02/01/2003 a 31/12/2010,

mediante o criterio de amostragem.

CONDICOES MATERIALS DA SERVENTIA

A serventia encontra-se instalada em predio locado, contando com

instalacoes amplas, mobiliario em boas condiroes de uso, possuindo sistema de

monitoramento e seguranga corn cameras internas.

O atendimento ao publico a feito de forma segmentada, corn

direcionamento a funcionario especifico, conforme a natureza dos servigos, atraves

do sistema de senhas. 0 quantitativo de funcionarios atende a demanda de publico

que procura pelos servigos do cartorio.

O arquivo da serventia conta com armarios dentro dos padroes de

modernidade, sendo volantes, com portas corta-fogo, onde os Iivros sao

acondicionados e organizados de modo a facilitar a rapida localizacao dos mesmos.

DOS LIVROS

Os Iivros verificados encontram-se devidamente encadernados,

contando corn indices, termos de abertura e encerramento e numeragao de foihas

na ordem sequencial e indices remissivos.

Testamentos:

- Nao possui Livro de Anotacoes Testamentarias, sendo utilizado o Livro de

Testamentos para a Iavratura de todos os atos.
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Procuracoes:
- A serventia nao possui o Livro de Registro de Procuracoes, previsto no artigo 37-c,

inciso IV da Consolidacao de Atos Normativos, contudo, as procuracoes advindas de

outras serventias ou consulados e as copias dos documentos essenciais a lavratura

de tais atos, encontram-se devidamente arquivados (documentos pessoais das

partes, certidoes e guias de impostos).
- A Taxa Judiciaria cotada nas procuracoes relativamente ao ano de 2003,

constaram o valor de R$ 5,34, quando o correto seria R$ 5,35.

- Embora conste nas procuracoes que estas foram lavradas pelo Tabeliao Flaminio

Franco de Castro, foram assinados por funcionarios, na condicao de procuradores,

contrariando a previsao dos artigos 620 e 635 da Consolidacao de Atos Normativos:

"Art. 620 - 0 tabeliao , o escrevente , os comparecentes, as

intervenientes e as testemunhas assinarao todas as fo/has utilizadas."

"Art. 635 - Determina -se que nas assinaturas e nos atos notariais os

documentos produzidos e reproduzidos sejam legiveis e escritos com

tinta escura indelevel, devendo conter abaixo, na linha imediata, a

indicagbo completa e por extenso do nome do signatario , de suas

funcoes, em caracteres tipograficos ou manuscrito, com tetra de

imprensa , ou aposicao de carimbos especiais legiveis."

Ressaltamos que a mesma situacao ocorre na lavratura dos demais atos na

serventia.

Oak

LIVRO No 951:
- A grande maioria das procuracoes lavradas para transferencia de veiculos e outros

bens sao cotadas como "ad negotia", quando o correto seria "outras", a exemplo das

fls. 02, 27 e 30;
- FIs. 03 - Procuracao "outras" cotada no valor de R$ 12,50, quando o correto seria

R$ 20,00;
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- FIs. 34/35 - Nao cotou outorgantes a mais; o mesmo ocorre as fis. 36/37, 83/84,

97/98, 100/101, 109/110, 115/116; 121/122; 173/175; 187/188; tal situacao se repete

nos demais atos que constam mais de um outorgante.

- FIs. 46 - Procuracao "ad negotia" cotadas como "outras";

- FIs. 112/112v° - Termo de Rescisao, apresentando use de corretivo liquido;

LIVRO NO 924:

- FIs. 01 /02 - Procuracao " ad negotia" com o acrescimo de 01 outorgante, nao

constando a respectiva cotacao, qual seja , do outorgante que acresceu.

LIVRO No 935 :
- FIs. 03/04 - Procuracao "ad negotia", nao foi assinada pelo Tabeliao Flaminio

Franco de Castro;
- FIs. 42/43 - Procuracao "ad negotia", com o acrescimo de 01 outorgante, nao

constando a cotacao de emolumentos sobre este. Situacao identica as fis. 66/67,

71/72 , 107/108), esta, nao assinada pelo Tabeliao;
- FIs. 88/89 - Assinado a rogo dos outorgantes dos quais consta impressao digital,

bern como a identificacao de quern assinou. Contudo, junto as respectivas

impressoes digitais, consta apenas o prenome de cada um dos outorgantes.

LIVRO NO 965:
- A grande maioria das procuracoes lavradas para transferencia de veiculos sao

cotada como "ad negotia ", quando o correto seria "outras", a exemplo das fis. 63,

100 e 114; o mesmo ocorre em todos os demais livros da serventia.

LIVRO No 971:

FIs. 70/71 - Procuracao "ad negotia "; no rodape averbacao , verificando-se

ausencia de formalidade relativamente no referido ato;

- Fis. 79/79v° - Termo de Rescisao , manuscrito a margern do ato. Cumpre relatar

que foi constatada tal ocorrencia em inumeras situacoes , ou seja , as procuracoes
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sao rescindidas mediante Termos de Rescisao, lavrados no rodape dos respectivos

atos, inclusive manuscritos, em forma de cotas, sobre os quais nao sao cotados os

emolumentos e a taxa judiciaria. Situacao semeihante as fis. 186/186v°, do Livro n°

976; fls. 55/55v°, do Livro n° 1012, alem de outras. Sobre a questao, cumpre

salientar o disposto na 2a Nota do n° 64 da Tabela XIII, do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goias;

LIVRO NO 996:

- FIs. 06/07 - Procuracao "outras"cotada como "ad negotia";

- FIs. 19/20 - Nao cotou outorgantes acrescidos no ato; o mesmo ocorreu as fis.

66/67, 183/184;
- FIs. 03, 175/176 - Procuracao "ad judicia" cotada no valor de R$ 12,50, portanto, a

menor;

LIVRO NO 1012 :

- FIs. 134/135 - Procuracao "outras" cotada como "ad negotia", al6m de nao

apresentar cotacao de emolumentos peso outorgante que acresceu ao primeiro.

LIVRO NO 1020:

- Fls. 08/08v° - Termo de Rescisao manuscrito a margem do ato, como dito

anteriormente, alem do use de corretivo liquido . Sobre a realizacao do ato retro

mencionado , ocorrencia semeihante as fis. 18/19 /19v°, 136/136v°, 156/158v°,

166/167v°, bem como as fis . 40/40v° e 123/123v° do Livro n° 1054; fls. 84/84v° do

Livro 1095; fis. 118/119v° do Livro 1102; fis. 160/160v° do Livro 1126, alem de

outras;

- FIs. 26/28 - Ao final da procuracao , anotacao a lapis, informando a revogacao do

referido instrumento, demonstrando ausencia de formalidade na averbacao

procedida, verificando -se ainda inumeras situacoes identicas , cujas informacoes

prestadas nem sempre revelam clareza no conteudo;
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- FIs. 44/45 - Nao cotou outorgantes que acresceram ; o mesmo ocorreu as fls.

141/142, 173/174;

- FIs. 159 - Procuracao "outras " cotada como " ad judicia".

LIVRO N° 1061:

- Fis. 1591161v° - Ao final da procuracao consta uma uma anotacao a lapis " 02/6/10"

Revogag5o ; e no verso , assinatura da outorgante Sandra Cesar Ramos;

presumindo -se que a assinatura tenha sido colhida para posteriormente ser lavrada

a revogacao.

LIVRO NO 1071:

- FIs. 06 - Procuracao " ad judicia " cotada como " outras".

LIVRO NO 1137:

- FIs. 03/04 - Nao cotou outorgantes a mais; o mesmo ocorre as fls. 12/13, 44/45,

97/98, 125/126, 130/131,156/157; 184/185,

- FIs. 138 - Ao final do ato foi certificado sobre a correg o do CPF do outorgado, no

entanto, nao consta assinatura do Tabeliao ao final da ressalva.

LIVRO No 1150:

- FIs. 72 - Ao final da procurag5o, anotacao a lapis sobre a revogacao do referido

instrumento;

- FIs. 121/122, 135 /136 - Nao apresenta cotacao dos outorgantes que acresceram.

LIVRO NO 1178:
- FIs. 62/63 - Certidao manuscrita ao final da procurag5o, nao constando data, bern

como assinatura de quern efetuou o ato.

LIVRO NO 1190:

- FIs. 49 - Procuracao "ad judicia " cotada como "outras";
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- FIs. 82/83 - Procuracao "outras" cotada no valor de R$ 14,30, quando o correto

seria R$ 24, 30.

LIVRO NO 1198:

- FIs. 54/55 - Procurag5o "butras ", emolumentos cotados no valor de R$ 41,00,

sendo o valor previsto a epoca , R$ 26,00.

LIVRO N° 1209:
Fls. 45/47 - Nao foram cotados os emolumentos relativamente aos outorgantes que

acresceram; situag5o identica as fis. 132/133, do Livro 1242; fls. 153/154 e 170/172

do Livro 1264; fls. 35/35, 91/93 e 94/95 do Livro n° 1282.

LIVRO NO 1224:

- Fis. 1741175v° - Procurag5o substabelecida em 20 /01/2010, cuja averbacao

informando revela inexistencia de formalidade.

LIVRO NO 1264:

- FIs. 81 /82 - Procurag5o "ad negotia ", emolumentos cotados no valor de R$ 41,00

sendo o valor determinado na Tabela XIII , item 64, IV do Regimento de Custas e

Emolumentos , R$ 33,00.

SUBSTABELECIMENTOS

de Goias.

Os emolumentos relativos aos substabelecimentos de procurag6es sao

cotados na grande maioria dos atos, com o major valor de referencia, ou seja, a

metade dos emolumentos previstos para a procuracao corn finalidade "ad negotia",

independentemente da natureza dos atos de origem, afrontando o disposto na 2a

Nota do item n° 64, Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado

Rua 10, n° 150, 11° andar, St. Oeste, Goiania - Goias - CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216-2632 www ti°o ius br 8
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LIVRO NO 1007:
- Os substabelecimentos Iavrados no referido Iivro foram cotados no valor de R$

12,50, evidenciando inexistencia de criterio na cobranca de com a natureza do ato

originario , a teor da 2a Nota , no 64 da Tabela XIII do Regimento de Custas e

Emolumentos;
- Anexado ao Iivro, copia de comunicado referente a revogacao de fls. 37; no

entanto , nao foi procedida averbacao junto ao respectivo ato.

LIVRO NO 1040:

- FIs. 120/120v° - Termo de Rescisao manuscrito , conforme ja relatado

anteriormente;

-FIs. 156 - Substabelecimento cotado a maior , R$ 25,00 , sendo este valor previsto

para a procuracao " ad negotia";

- Os demais atos Iavrados no referido Iivro , foram cotados no valor de R$ 12,50,

metade do valor devido pela procuracao " ad negotia", vigente a epoca.

LIVRO NO 1138:

- FIs. 35 - 14/01/2007 - Substabelecimento com emolumentos cotados no valor de

R$ 24,30 , valor previsto a epoca para procuracao com "outras " finalidades, de

acordo com o inciso IV do no 64 da Tabela XIII.

- Os demais substabelecimentos foram cotados no valor de R$ 15,20 , valor unico,

qual seja , maior valor dos substabelecimentos de procuracao com finalidade "ad

negotia";

LIVRO NO 1228:

- Em todos os substabelecimentos do livro supra mencionado , a cotacao dos

emolumentos foi no valor de R$ 16,50, nao havendo diferenciacao de acordo com a

natureza do ato originario;
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LIVRO NO 1245:

- FIs. 05 - Substabelecimento de Procurag5o , lavrado em 31/03/2010, emolumentos

cotados no valor de R$ 33,00 , valor este previsto para as procurag6es "ad negotia",

infringindo o disposto na 21 Nota da Tabela XIII; situacao identica as fls. 128;

- Fls. 190/190v° - Certidao retificativa, sem data e assinatura do Tabeliao;

- Cotacao dos emolumentos nos demais atos do livro em referencia, no valor de R$

16,50 , nao havendo diferenciacao de acordo com a natureza do ato originario;

0^
ESCRITURAS

Verificamos varias escrituras nas quais constam que foram lavradas

pelo Tabeliao, Flaminio Franco de Castro, contudo exaradas por funcionarios nao

identificados, assim como nas procurag6es , a exemplo dos Livros n° 971 e 996, alem

de outros . Ademais, em tais circunstancias , as foihas nao sao rubricadas pelo

Tabeliao e sim pelo funcionario que lavrou o ato , e que , ressaltamos, nao foi

identificado no texto da escritura.

LIVRO NO 1104:

- FIs. 01 /32 - Escritura Publica de Compra e Venda , valor venal a de R$ 53 .450,00,

e o valor atribuido pelas partes a de R$ 135.948,19 ; tomando-se por base o major

valor , qual seja , o valor atribuido pelas partes, a taxa judiciaria prevista no ano de

2003, seria de R$ 61,69 . Contudo, foi cotado o valor de R$ 92,54, ou seja , a major;

- Situag5o semelhante as fls . 33/56 , sendo o valor venal de R$ 20 . 400,00 e o valor

atribuido pelas partes de R $ 64.483 , 15, sobre este o valor previsto seria

R$ 30,84 , tendo sido cotado R$ 61 , 68, tambem a major;

- Fls. 166 - Uso de corretivo liquido abaixo da assinatura da outorgada compradora.

LIVRO NO 1114:

- FIs. 112/113 - Escritura Publica de Compra e Venda, com valor ajustado de R$

45.300,00 e valor venal R$ 45.284,37; embora a previsao da taxa judiciaria fosse no

valor de R$ 15 , 43, esta foi cotada no valor de R$ 30,84 , portanto a maior;

Rua 10 , n° 150 , 110 andar . St. Oeste , Goiania - Goias - CEP 74 . 120-020 - Telefone (62) 3216 -2632 www.ti°o jus.br 10



corregedoria
geral da justiga Departamento de Orientacao e Correipa0
do estado de goias da Coordenadoria de Fiscalizapao e Apoio as Comarcas

III1I''

LIVRO NO 1176:

- Fls. 58/59 - Escritura publica de Rescisao , sendo a primeira no valor de R$

20.000 , 00; a rescisao foi cotada no valor de R$ 144, 00, portanto metade dos

emolumentos devidos pela primeira, nao havendo previsao legal nesse sentido.0

mesmo ocorreu as fis . 73/74, isto e, cotado a metade dos emolumentos devidos pe

lavratura da primeira escritura , esta no valor de R$ 50 . 000,00, emolumentos no valor

de R$ 228,00;

- FIs. 52 /54 - Escritura de Permuta , cada urn dos imoveis no valor de R$ 2.000,00,
00, nao

perfazendo o total de R$ 4.000 , 00; emolumentos cotados no valor de R$ 73,

correspondendo a 1a nota da Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos;

- Fls.172/173 - Escritura Publica de Cessao de Meacao , preco ajustado de R$

20.000,00; emolumentos cotados no valor de R$ 288 ,00, portanto a major, sendo

previsto o valor de R$ 228,00.

AM-

LIVRO N° 1220:

- FIs. 57/58 - Escritura Publica de Rescisao ; a venda referente a escritura que

estava sendo rescindida foj no valor de R$ 800 , 00, e os emolumentos cotados no

valor de R$ 84 , 00; portanto , presume -se que o valor cotado refere -se a metade do

valor de R$ 168 , 00, que na tabela vigente a epoca corresponde a R$ 8.000,00;

destarte ,
alem de nao haver previsao legal para cobranca de metade dos

emolumentos devidos pela primeira , o valor dos emolumentos cotados nesta nao

corresponde a metade do valor mencionado naquela escritura que estava sendo

rescindida;

- Fls. 103 /104 - Escritura Publica de Rescisao ; metade dos emolumentos previstos

pars a primeira ; situacao semelhante as fis . 139/140 , 188/189 do Livro 1237.

LIVRO NO 1237:

11
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- FIs. 75/78 - Escritura Publica de Permuta, sendo cada imovel no valor de R$

87.413,21; emolumentos de R$ 733,00. Cumpre salientar nao ter sido possivel

identificar como foi procedido o calculo e a conclusao do valor mencionado.

LIVRO NO 1264:
- As. 27/28 - Escritura Publica de Cessao de Direitos de Meacao e Heranca, no

valor de R$ 20.000,00, emolumentos previstos no valor de R$ 275,00, no entanto,

cotados no valor de R$ 463,00, portanto, a maior;

- Fls. 32/34v° - Escritura Publica de Compra e Venda, no valor de R$ 37.000,00;

emolumentos cotados no valor de R$ 463,00, quando o correto seria R$ 347,00;

FIs. 47/49 - Escritura Publica de Rescisao, sendo cotado metade dos emolumentos

do ato rescindido; inexistencia de previsao legal;

- Fls. 83/85 - Escritura Publica de Compra e Venda, no valor venal de R$

306.222,91, sendo devidos emolumentos no valor de R$ 1.808,00, no entanto,

cotados no valor de R$ 1.929,00; quanto a taxa, seria devido o valor de R$ 113,10;

cotada a R$ 188,48;

LIVRO NO 1272:

- Contempla o periodo de 06/04 /2006 a 27/10/2006 , cujas escrituras foram lavradas

na forma manuscrita, mesmo diante da informatizacao do cartorio ha varios anos.

Observamos que tinta da caneta utilizada para a lavratura dos atos , nao possui total

aderencia e fixacao no papel;
- Ausencia de rubrica do Tabeliao nas folhas do referido livro;

- Contrariando o disposto no art . 635 da CAN , nao consta na linha abaixo das

assinaturas a indicacao completa e por extenso do nome do signatario e de suas

funcoes;

- Fls. 21 /22v° - Correcao, de forma muito sutil, nos campos destinados ao valor da

compra e venda , presumindo-se terem sido apagados com borracha e sobrescritos,
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sendo o atual valor de R$ 9.000 , 00. 0 valor cotado dos emolumentos tambem foi

alterado . Da mesma forma , alteracao no valor da compra e venda as fls. 25/26;

- FIs. 33/34v° - Os dados referentes a outorgada foram apagados sobrescritos;

- Fls. 85/86v° - Os dados referentes ao valor da compra e venda foram apagados e

sobrescritos;

- Fls. 1271 128v° - Alteragao dos dados referentes a descrig5o do imovel , tendo sido

notada inumeras correg6es de igual natureza em outros atos do mencionado Iivro.

LIVRO No 1277:
- FIs. 14/15 - Escritura Publica de Rescisao, sendo a escritura rescindida no valor de

R$ 1.750,00; cotados emolumentos correspondentes a metade daqueles devidos

pela primeira, R$ 36,00. 0 mesmo ocorreu as fis. 134/135;

Fls. 18 - Escritura Publica de RevogaCao de Mandato, tendo sido cotada como ato

s/ valor declarado, sendo previsto a metade dos emolumentos devidos pela

procurac5o a ser revogada, a teor da 2a Nota da Tabela XIII.

LIVRO NO 1307:
- Livro nao informatizado; atos preenchidos na forma manuscrita. Contempla

escrituras do periodo de 20/10/2006 a 23/07/2007, sendo todas lavradas pela

escrevente autorizada Nancy Carneiro Vaz;

- Ausencia de rubrica do Tabeliao nas folhas do livro;

- FIs. 121/122v° - Correcao sutil, nos campos destinados ao valor da compra e

venda, entao sobrescrito, sendo o atual valor de R$ 100,00.

LIVRO NO 1401:

- FIs. 197/198 - Escritura Publica de Re-Ratificacao , sendo previsto o valor de R$

396,50 a titulo de emolumentos (o ato re-ratificado foi no valor de R$ 215.000,00),

em observancia ao previsto n° 67 da Tabela XIII; cotado o valor de R$ 61 , 00, valor

este , previsto para ato sem valor declarado.
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LIVRO NO 1453:

- FIs. 1321133v° - Escritura Publica de Compra e Venda , Iavrada em 31/10/2008:

averbacao ao final do ato sem assinatura de quern a lavrou;

Livro 1516:

- FIs. 81/82 - Escritura Publica de Rescisao , cujos emolumentos correspondem a

metade dos devidos pela primeira ; inexistencia de previsao legal;

Livro 1561:

- FIs. 35/36 - Escritura Publica de Ratificarao, Iavrada em 12/03/2010, cotada como

ato s/ valor economico, isto a R$ 66,00, nao sendo observada previsao do n° 67 da

Tabela XIII;

- Fls. 115/116 - 15/03/2010 - Escritura de Rescisao, cotada no valor de R$ 110,50,

representando a metade dos emolumentos da escritura rescindida, esta no valor de

R$ 6.000,00; inexistencia de previsao legal;

Livro 1614:

- FIs. 01/03 - Escritura Publica de Compra e Venda, sem a assinatura do Tabeliao.

I :SCRITURAS DE HIPOTECAS E QUITACOES

Verificamos ausencia de criterio na cotag5o e cobranga dos

emolumentos relativamente aos atos que possuem mais de um contrato. Ora sao

cotados na forma prevista na 2a nota da Tabela XIII, do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goias, ora sao cotados apenas sobre um contrato.

Para exemplificar, Livro n° 1585, fls. 91/100, Escritura Publica de

Compra e Venda corn Confissao de Divida e Pacto Adjeto de Alienag5o Fiduciaria,

Iavrada em 23/07/2010, no valor de R$ 226.070,08, foi considerado dois contratos

para fins de cobranga dos emolumentos. Contrariamente, Livro 1187, fis. 126/131,
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Escritura Publica de Compra e Venda com Confissao de Divida e Clausula de

Alienacao Fiduciaria, lavrada em 16/11/2004, no valor de R$ 89.614,24, foi

considerado apenas um contrato, a compra e venda, no valor de R$ 900,00, alem de

inumeras ocorrencias nesse sentido.

TESTAMENTOS

A serventia cota os emolumentos no valor maximo previsto, qual seja,

aquele referente ao Testamento "com outras disposicoes", ainda que este verse

sobre instituig5o de herdeiro ou legatario, quando o valor previsto a menor que

aquele, infringindo o disposto no n° 65 da Tabela XIII do Regimento de Custas e

Emolumentos.

Livro n° 1109:

- FIs. 21/22 - 17/10/2003 - Testamento Publico cotado no valor de R$ 153,00, sendo

inexistente a previsao de tal valor na tabela respectiva do referido ano.

- As fls. 1109, 102/104, lavradas Escrituras Publicas de Compra e Venda, nao

obstante a especialidade do livro seja para a lavratura de Testamentos.

Livro n° 1354:

- FIs. 61/62 - 06/02/2008 - Revogag5o de Testamento Publico, cujos emolumentos

foram cotados no valor de R$ 165,00, sendo este previsto pela lavratura de

Testamento Publico com outras disposig6es, e para aquele o previsto a epoca seria

R$ 55,00;

- Fls.101/102 - Revogag5o de Testamento Publico, cujos emolumentos foram

cotados no valor de R$ 82,50, nao havendo previsao legal deste valor no ano de

2008, sendo correto o valor de R$ 55,00.

Livro n° 1501:
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- FIs. 28/29 - Revogarao de Testamento Publico , cujos emolumentos foram cotados

no valor de R$ 89,00 , sendo o valor previsto R$ 59,00, no ano de 2009 ; situagao

semeihante as fls . 32/33, 78/79 , 101/102 , alem de outras.

LIVRO DE CONTROLE DE SELOS

0 Iivro destinado ao "Movimento de Controle de Selos", nao possui as

termos de abertura e de encerramento.

Nao a procedida a comunicarao a Corregedoria Geral da Justiga deste

Estado, relativamente aos selos extraviados, furtados, roubados ou inutilizados.

Orientamos a observancia do artigo 895, §2° da Consolidacao dos Atos Normativos,

em tais circunstancias.

Consideracoes Finais:

Por ocasiao da Correicao as assessores correicionais procederam a

conferencia, por amostragem, dos valores recolhidos ao Fundesp-PJ e Taxa

Judiciaria, relativamente aos dias 19/06/2008, 08/09/2009, 11/02/2010, nao tendo

sido constatada irregularidade nos valores recolhidos e declarados.

Contudo, cumpre salientar que tal conferencia fez-se com base apenas

nos valores das GRS respectivas aos dias checados, as quais foram comparados

com as atos declarados pela serventia, portanto, de acordo com o que a serventia

mencionou em seu movimento diario.

Ademais, cumpre salientar que a serventia nao declara em seu

movimento diario os cartoes confeccionados, de conseguinte, nao sendo recolhido o

Fundesp-PJ sobre as mesmos.

Conforme informado pela Tabelia Substituta Luciana Franco de Castro

fica consignada aos problemas que a serventia tem enfrentado, pertinente as

diversas tentativas de falsificag6es, quando falsarios buscam a realizagao de atos,

mediante documentos falsificados.

Rua 10 , n° 150, 110 andar , St. Oeste , Goiania - Goias - CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216 -2632 www . t_ is o.i us.br 16.



I

1ti

T

corregedoria
geral da justica
do estado de goias

Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

Justificou que nao obstante as providencias e precaucoes utilizadas

para coibir tais ocorrencias, nao ha meios de extinguir totalmente tais situacoes.

Sugestoes Conclusivas:

- Nao obstante as orientacoes ofertadas por ocasiao da Correigao, ratificamos a

necessaria observancia dos valores previstos na Tabela XIII do Regimento de

Custas e Emolumentos, bern como da Taxa Judiciaria, quando da Iavratura dos atos

cartorarios;

- Nesse contexto, destacamos o atos de revogacao das procuracoes, os quais

devern ser rigorosamente cotados de acordo corn a 2a Nota, n° 64 da Tabela XIII;

- Relativamente aos emolumentos das escrituras de permutas, bern como para os

Testamentos, atender aos preceitos contidos, respectivamente, na 11 Nota do n°

63 e n° 65 da Tabela XIII;

- Observancia das formalidades exigiveis nas averbag6es de qualquer natureza, cujo

conteudo deve evidenciar clareza, bern como revelar organizacao quanto a forma;

- Assinatura do Tabeliao nos atos por ele Iavrados, bern como em todas as foihas

dos Iivros;
- Os atos Iavrados e assinados por funcionarios autorizados, devem conter a correta

especificag5o de quem os praticou;

- Guarda dos selos de autenticidade, controle e fiscalizacao, em locais seguros e de

dificil acesso as partes, nao devendo os mesmos serem depositados sobre os

balcoes e escrivanias, durante a Iavratura dos atos;

- Proceder o langamento dos cartoes de assinaturas, diariamente, no Livro de

Controle de Atos, e de conseguinte, proceder o recolhimento do Fundesp-PJ, sobre

os mesmos;

- Livro de Controle de Atos, confeccionado nos moldes do art. 427, § 2° e modelo 10

da Consolidacao dos Atos Normativos, corn as devidos termos de abertura e

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

r

DEPARTAMENTO DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA

COORDENADORIA DE APOIO E FISCALIZAGAO AS COMARCAS DA

CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTIcA, em Goiania -GO, aos (04) dias do mes de

abril do ano de 2011.

Mirc6M'artins Vieira

100 As essora Correicional

trn ia Garcia to Tor uatoKb q

16a Assessor;a Correicional

Rafa I Ferreira Costa

17° Assessor Correicional
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