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RELATORIO No 14/2011

No periodo compreendido entre os dias 21 e 22 do mes de margo doh

ano de 2011, por determinacao contida na Portaria n° 06/2011, da lavra dad

Excelentissima Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora BEATRIZ

FIGUEIREDO FRANCO , comparecemos ao 8° Tabelionato de Notas da Comarca

de Goiania , onde realizamos uma Correirao Geral Extraordinaria, por amostragem

de dados, constatando-se o seguinte:

8° Tabelionato de Notas da Comarca de Goiania

Titular : Tania Mara Barcelos Nunes - sub judice . Recurso ao TJGO em 04/05/2010

Tabelia Substituta : Toniamar Barcelos da Rocha Quirino - CTPS 25853/18-GO

Escreventes : Alan Kardec Nunes - CTPS n° 55719/1-GO

Alexandre Barcelos Nunes - CTPS n° 1397913/10-GO

Diane Cristina de Oliveira - CTPS n° 96274/0037-GO

Irley Barcelos Nunes - CTPS n° 3429970/10-GO

Marcus Vinicius Ramos Joaquim - CTPS n° 3436631-GO

Paulo Rogerio Rolim Ribeiro - CTPS n° 13465/13-DF

Percio Oliveira de Souza - CTPS n° 14265/8-GO

Pryscilla Verissimo de Lima - CTPS n° 5844300/001-GO

Werlon Adriano de Sousa Brito - CTPS n° 79740/14-DF

Auxiliares : Itamir Fagundes Filho - CTPS n° 4428220/1-GO
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Bianca Fernandes de Queiroz - CTPS no 3765493/002-GO

Fabiano Roberto de Campos Filho - CTPS no 3346653/3-GO

lara de Jesus Martins - CTPS no 115629/0022-MT

Luene Souza Ramos - CTPS no 98546/0052-PA

Romel Barcelos da Rocha - CTPS no 45404/009-GO

Valeria do Carmo Santos - CTPS no 12433/0028-GO

Varleny Vieira Pimenta - CTPS no 1414766/002-GO

Operador de Caixa : Helia Maria A. de Souza - CTPS no 7170794/001-GO

Menor aprendiz : Guilherme Gonsalves Silva Galvao

Endereco : Av. Nero Macedo, No 400, Sala 136/139, Shopping Jardim,

Cidade Jardim, Goiania - GO

Telefone : (62) 3295-6385

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 dentro de um shopping center e conta com

instalacoes inapropriadas para o atendimento, tendo em vista que o espaco fisico e

pequeno, ficando a sala de atendimento terrea bastante movimentada, pois a grande

o numero de usuarios que procuram o cartorio, causado inclusive pela proximidade a

uma agenda do Vapt-Vupt e Detran.
Observamos que ha demora no atendimento as partes, nao dispondo a

serventia de assentos suficientes, e as poucas cadeiras existentes sao plasticas,

sendo muito desconfortaveis.
Para a lavratura de atos como escrituras, procuracoes e cartoes de assinatura,

as partes, principalmente idosos, deficientes fisicos, gestantes e pessoas com

criancas de colo, tern que subir por uma escada muito ingreme para serem atendidos.

Neste local a iluminacao a precaria, nao possuindo ventilacao natural pois as janelas

foram fechadas para que o telhado fosse alteado.
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Verificamos que nao a respeitada a ordem de atendimento para os clientes

preferenciais.
Quanto a seguranga, possui sistema interno de monitoramento, contando com

a presenca dos segurangas internos do shopping center.

A serventia funciona aos sabados, praticando todos os atos pertinentes ao

tabelionato, ao contrario do que dispoe a Lei 8.935/94, sendo tais atos passiveis de

anulagao: ;

r•

Dos Iivros:

"Art. 4° Os servigos notariais e de registro serao prestados, de modo

eficiente e adequado, em dias e horarios estabelecidos pelo juizo

competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de facil

acesso ao pOblico e que oferega seguranca Para o arquivamento de

livros e documentos.

§ 10 0 servigo de registro civil das pessoas naturais sera prestado,

tambem, nos sabados, domingos e feriados pelo sistema de

plantao. "

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

referente ao periodo de 02/01/2003 a 31/12/2010.

Constatamos que os Iivros sao guardados de forma adequada em armarios

organizados.
Ressaltamos que as encadernag6es sao feitas de forma correta, sendo que os

Iivros apresentam as termos de abertura de encerramento, alem do indice remessivo

de outorgantes e outorgados. Os atos sao organizados, encontrando-se em perfeita

ordem, alem de numeracao correta das foihas e sequencia cronologica.

Possui o Livro de Registro de Procurag6es, no entanto o mesmo nao possui os

termos de abertura e de encerramento, sendo orientada a tabelia a preceder a feitura

dos mesmos.

PROCURAQOES

Rua 10, n° 150, 11° andar, St. Oeste, Goiania -Goias - CEP 74.120-020 - Telefone (62) 3216-2632 wwwtit go.iu s,br 3



r

ffl

corregedoria
geral da justiga

lilis- io estado de goias
Departarnento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizapao e Apoio as Comarcas

Os Livros, a partir do ano de 2006, passaram a contemplar os

substabelecimento , que anteriormente eram feitos em Iivros diferenciados.

Verificamos que a serventia nao procede a cobranca dos outorgantes que

acrescer , contrariando a 1a Nota da Tabela X111, n' 64.

Outra pratica irregular observada foi a falta da averbacao com as devidas

formalidades legais a margem dos atos , quanto aos substabelecimentos e

revogacoes , uma vez que a feita simplesmente anotacao a lapis, sem mesmo

assinatura da tabelia.

Livro n° 331-P - as fls. 155 - constam 04 (quatro) outorgantes, onde nao foi

observada a cobranca dos emolumentos de outorgantes acrescidos. 0 mesmo

ocorrendo nos livros 335 (fls. 06, 26/27v°, 38/38v°); 359 (fls. 07/07v°, 122 e

123/123v°);

Livro n° 335-P - procuracoes "outras finalidades" as fls. 02/02v°, 05, 08/080°,

09/09v°, 14, 19, 20 21/21 v°, 23, 115 e 190, cotadas como "ad negotia";

- fls. 46/46v° e 56 - a margem dos atos consta anotacao manuscrita feita a

lapis, informado que os mesmos foram substabelecidos, nestas notas, o primeiro as

fls.92 do Livro n° 342-S, em 12/02/2004, nao contando com a assinatura da tabelia,

portanto, contraria as formalidades legais quanto a averbacao.

Livro n° 336-P - as fls . 22/22v°- a margem do ato consta anotacao manuscrita

feita a Iapis, informado que o mesmo foi substabelecido nestas notas as fls. 24 do

Livro n° 342-S, em 31/10/2003, nao contando com a assinatura da tabelia.

Livro n° 352-P - a Procuracao com poderes para "outras finalidades", e os

emolumentos foram cobrados como "ad negotia", contrariando a tabela, como ja foi

demonstrado nos demais Iivros.

Livro n° 359-P - a fis. 20/20v° - constatamos a comunicacao remetida pelo

Cartorio de Registro de lmoveis e Tabelionato 10 de Notas da Comarca de Silvania,
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em 21/09/2007, referente ao substabelecimento da procurag5o respectiva , entretanto

nao consta a averbagao de substabelecimento a margem do ato conforme

determinag5o legal.

Livro n° 375-P - as Fls . 22/22v°, 26126v°, 198/200v°, - nao foram cotados os

outorgantes que acresceram . 0 mesmo ocorrendo nos livros 418-P (fls . 60); 449-P

fis. 65/65v° e 72/72v°)

Livro n° 387-P - as fls. 66 - Foi realizado substabelecimento do ato lavrado

nestas folhas, contudo, a averbacao foi feita a margem do ato com escrita a lapis;

Livro n° 388-P - constata-se neste livro que os 10% dos emolumentos devidos

ao Fundesp-PJ, passaram e ser cotados no ato juntamente com os emolumentos e

taxa judiciaria. Igualmente nos demais livros, o valor de emolumentos devido a

outorgantes que acrescer, nao esta sendo cotado.

Livro n° 395-P - as fis . 124 - falta assinatura da escrevente.

Livro n° 418-P - as fis. 79, a margem do ato consta anotacao manuscrita feita

a lapis, informado que o mesmo foi substabelecido nestas notas as fis. 112 deste

mesmo livro, em 14/05/2008, nao contando com a assinatura da tabelia.

Livro n° 459-P - as fls. 67, o substabelecimento da procuragao foi anotado a

margem do ato, porem a Iapis.

I
ESCRITURAS

Livro n° 255 E :
FIs. 02 - Escritura Publica de Declarag5o, lavrada em 05/02/2003, tratando-se

de ato sem valor economico; contudo, foram cotados emolumentos no valor de R$
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288,00, onde deveria cotar R$ 50,00; o mesmo ocorre as fls. 52. Situacao semelhante

para a lavratura de escrituras de re-ratificacao, as fis. 01 e 69/69v°.

Fls. 03/04v° - Escritura Publica de Compromisso de Compra e Venda com

Clausula de Retrovenda, lavrada em 12/02/2003, no valor de R$ 80.000,00, cotados

emolumentos de R$ 600,00, contrariando o disposto no Regimento de Custas e

Emolumentos, Tabela XIII, 4a nota, "na escritura de compromisso de compra e venda

os emolumentos serao reduzidos em 50% (cinquenta por cento)"; assim seriam

devidos emolumentos de apenas R$ 300,00;

Fls. 04/04v° - Escritura Publica de Revogacao de Mandato, Iavrada em

12/02/2003, onde foram cotados emolumentos de ato sem valor economico, no

entanto sendo devidos emolumentos pela revogacao da procuracao. 0 mesmo ocorre

as fis. 05, 08, 11. No entanto, localizamos diversos atos da mesma natureza neste

mencionado livro onde foram cobrados os emolumentos devidos pela revogacao, nos

termos da 2a nota do item 64: "pela revogacao ou substabelecimento de procuracao,

a metade dos emolumentos previstos para a sua constituicao". Assim observamos

que na serventia nao ha criterio para tal cobranca.

Livro no 256 E :
FIs. 28/29 - Escritura Publica de Confissao de Divida com Garantia

Hipotecaria, lavrada em 29/04/2003, no valor de R$ 180.000,00, onde deveria ter sido

cobrado o valor de R$ 1.650,00, no entanto, cotou somente o 10 contrato,

contrariando a 2a Nota da Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos;

Livro n° 259 E : Periodo: 30/03/2004 a 26/04/2005

FIs. 04/05 - Constatamos que pela escritura publica de revogacao de mandato

foi cobrado o valor da procuracao que ensejou o mandato, quando o correto seria

50% do valor correspondente, ressaltando que essa irregularidade nao prevalece

como geral na serventia.
FIs. 154/166 - Consta revogacao de mandato cotado a R$ 50,00, que

correponde ao ato sem valor declarado.
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Livro no 259 E :

Fls. 10/1Ov° - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em 10/05/2004,

pelo valor de R$ 1,00, sendo cotados emolumentos de R$ 30,00; contudo,

verificamos que consta o valor venal junto a Prefeitura Municipal, de R$ 5.734,64,

sendo devidos emolumentos de R$ 168,00.

Livro no 261 E : Periodo: 06/04/2005 a 29009/2005

Por erro material o termo de abertura foi encadernado apos a escritura de fls.

I'w

01/02.

Livro no 263 E :

Fls. 167/174v° - Escritura Publica de Compra e Venda de lmovel com

Financiamento lmobiliario e Pacto Adjeto de Alienacao Fiduciaria, lavrada em

17/02/2006, tendo como valor ajustado entre as partes R$ 205.000,00, tendo sido

cobrado R$ 1.360,00, nao sendo cotado a 2° contrato, sendo devido, na verdade, o

valor de R$ 2.350,50. Situacao semelhante ocorreu na escritura de fls. 180/187 e

199/200v°.

Livro no 268 - Inventarios e Partillhas

Fls. 08/09 - Escritura Publica de Inventario e Partilha, lavrada em 06/03/2007,

tendo como valor total: 85.500,00, sendo devidos emolumentos de R$ 1.098,00; no

entanto, foi cotado o valor de R$ 732,00.

Fls. 10/11v° - Escritura Publica de Inventario e Partilha, lavrada em 14/04/2007,

tendo como valor total: R$ 39.092,50, sendo devidos emolumentos de R$ 469,00; no

entanto, foi cotado o valor de R$ 557,00.

Fis. 18/19v° - Escritura Publica de Inventario e Partilha, lavrada em 12/06/2007,

tendo como valor total: R$ 34.100,00, sendo devidos emolumentos de R$ 469,00; no

entanto, foi cotado o valor de R$ 351,00.

Fls. 28/29v° - Escritura Publica de Inventario e Partilha de Espolio, lavrada em

14/08/2007, tendo como valor total: R$ 60.045,35, sendo devidos emolumentos de R$

732,00; no entanto, foi cotado o valor de R$ 1.098,00.
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Livro n° 265 E : Periodo: 19/06 /2006 a 21 /06/2007

FIs. 18 - Escritura Publica de Revogacao de Mandato cotada no valor de R$

12,00, sendo que para o Fundesp-PJ foi cotado valor a major correspondente a R$

6,00, quando o correto seria R$ 1,20; o mesmo ocorre as fls. 41, 59 , 60, 97, 103, 112,

113 a 119;

Da mesma forma anterior , as fls. 25, Escritura Publica de Renuncia de

Mandato , os emolumentos cotados a R$ 15,00, sendo cotado Fundesp - PJ no valor de

R$ 6,00 , quando o correto seria R$ 1,50; o mesmo ocorre as fls. 51, 52 , 58, 106 e

117.

Na revogacao de mandato de fls . 38/38v° foi cotado o valor de R $ 15,00 de

emolumentos e para o Fundesp -PJ o valor de R$ 7,20 , portanto a major , quando o

correto seria R$ 1,50.

FIs. 67 - Escritura Publica de Revogacao de Mandato , cotado no valor de R$

30,00 de emolumentos , quando o correto seria 50% do valor correspondente ao

mandato constituido.

Livro n° 270 E :

Observamos que as escrituras publicas de revogacao de mandato deste livro,

sao cotadas obedecendo o disposto no Regimento de Custas e Emolumentos, sendo

cobrado metade dos emolumentos devidos pela primeira.

Fis. 61/61v° - Escritura publica de revogarao, ou seja, ato sem valor

economico, tendo sido cotados emolumentos de R$ 139,00, quando seriam devidos

R$ 61,00.

Livro n° 272 E :

As. 47/48 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em 26/10/2007, nao

apresenta cotagao da taxa judiciaria.

As. 56/58v°- Escritura Publica de Compra e Venda de lmovel com Alienacao

Fiduciaria em Garantia, lavrada em 18/12/2007, tendo sido cotado apenas os

emolumentos referentes a um dos contratos; o mesmo ocorre as fls. 174/180v° e

192/198v°.
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Livro n° 274 E:

Fis. 40/44v°- Escritura Publica de Compra e Venda de Imovel com

Financiamento Imobiliario e Pacto Adjeto de Alienacao Fiduciaria, lavrada em

20/02/2008, tendo sido cotado apenas os emolumentos referentes a compra e venda

no valor de R$ 154.290,28, nao cotando o valor do 2° contrato. 0 mesmo ocorreu no

Livro n° 281, as fis. 131/133v° (Escritura Publica de Compra e Venda de Imovel com

Garantia Fiduciaria) .

Livro n° 276 E:

FIs. 47 - A escritura publica de revogagao de mandato esta com a anotacao

referente a procuragao revogada a lapis.

Livro n° 282 E :

FIs. 26/26v° - Escritura Publica de Revogacao de Mandato: foi cotado o valor

de R$ 8,50, referente aos emolumentos, sendo discriminada a cobranga de 10% para

o Fundesp-PJ, no valor de R$ 6,60, o que esta muito alem do valor correto que seria

R$ 0,85, fazendo-nos suspeitar de que esse valor pode estar sendo repassado as

partes.

Fls. 035 - Escritura Publica de Revogacao de Mandato sendo cotado o valor

de R$ 16,50 devido ao emolumento, e o Fundesp-PJ foi cotado no valor de R$ 6,60,

quando o correto seria R$ 1,65. 0 mesmo ocorre as fls. 39, 40, 46, 53, 60, 83, 95;

FIs. 41 - Escritura POblica de Revogacao de Mandato sendo cotado o valor de

R$ 13,00 devido ao emolumento, e o Fundesp-PJ foi cotado no valor de R$ 6,60,

quando o correto seria R$ 1,30; o mesmo ocorre as fls. 43, 57, 62, 69, 75, 77, 91,

100, 108, 115 e 146.

Livro n° 299 E :

Fis. 01/09v°- Escritura Publica de Compra e Venda de lmovel com

Financiamento Imobiliario e Pacto Adjeto de Alienarao Fiduciaria, lavrada em

04/11/2010, foram cotados apenas os emolumentos referentes a um dos contratos; o

mesmo ocorre as fls. 119/127;
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Fis. 193/195v° - Escritura Publica de Permuta, tendo como valor total dos

imoveis R$ 48.000,00, foram cobrados emolumentos no valor de R$ 601,00, ou seja

sobre este total, contrariando o disposto na Tabela XIII, 1a Nota, do Regimento de

Custas e Emolumentos, que determina que nas escrituras de permuta to-se-a por

base 2/3 da soma dos valores dos bens permutados, sendo devidos, no caso,

emolumentos de R$ 300,00.

TESTAMENTOS

Livro n° 05 - Testamento

Livro manuscrito, datando o primeiro ato de 16/09/97 e o ultimo de fevereiro de

2009.

0 livro nao apresenta cotacao dos emolumentos em nenhum dos atos

lavrados , a exemplo das fis. 162V°/164.

Da mesma forma , nao observa a cotacao na Revogacao de Testamento, como

se ve nas fis . 167/167v°.

A tabelia nos informou que apesar da serventia possuir o livro de testamentos,

atualmente , nao realiza mais tais atos , tendo em vista que ja enfrentou serios

problemas , sendo questionada quanto a legalidade destes , por estar a titulidade da

serventia sub judice.

Nao possui o Livro de Anotag6es Testamentarias.

A serventia nao possui o Iivro denominado " Movimento de Controle de Selos",

descumprindo o disposto no art . 881, caput, da Consolidagao dos Atos Normativos,

entretanto conta com um sistema de controle atraves de folhas soltas, sendo

descritos as selos utilizados diariamente , de acordo com a cor. Os selos danificados

nao sao identificados.

Como possui o sistema com todas as informag6es , basta que seja formatado

o relatorio e devimente impresso e encadernado.

Os selos extraviados , furtados , roubados ou inutilizados , nao sao comunicados

a CGJ-GO.
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Possui o Livro de Controle de Atos, no entanto, diferentemente do Modelo 10

da Consolidagao dos Atos Normativos, no que tange a descricao de cada ato quanto

a especificaCao dos requerentes, livros e foihas em que foram lavrados, mas sim, de

forma totalizada de cada dia. Verificamos que o livro utilizado ate o ano de 2007,

manuscrito, era feito de forma correta, contudo, os posteriores nao apresentam a

discriminacao dos requerentes.

Os cartoes de assinatura nao sao langados no Iivro de Controle de Atos, nao

incidindo sobre estes, o recolhimento dos emolumentos (10%) devido aos Fundesp-

PJ.

As tabelas integrantes do Regimento de Custas e Emolumentos dos estado de

Goias, ficam do lado de dentro do balcao nao permitndo o acesso aos usuarios da

serventia.

Pela inspecao realizada nao ficou evidenciada evasao de receita fiscal.

Orientacoes de procedimento a fim de sanar as irregularidades

detectadas:

considerar e cotar nos atos respectivos, as outorgantes acrescidos;

efetuar corretamente as averbaroes a margern dos atos regovados ou

substabelecidos;

disponibilizar em local visivel e de facil acesso ao publico as tabelas

constantes do Regimento de Custas e afetas as suas atribuicoes, tanto no andar

terreo quanto mezanino;

Melhorar a estrutura fisica da serventia para bern atender as partes e

serventuarios, proporcionando atendimento no andar terreo aos idosos, deficientes e

gravidas e demais usuarios que necessitarem.

proceder a imediata abertura do referido Livro de Controle de Selos, conforme

determinarao do artigo 881, caput da CAN,

proceder a comunicacao a esta Corregedoria acerca dos selos extraviados,

furtados, roubados ou inutilizados;
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produzir o Livro de Controle de Atos de forma a atender o modelo da CAN, art.

427, § 2°, lancando todos os atos praticados na serventia diariamente, inclusive

cartoes de assinatura.

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

r

Lilian Freitas Andrade de Souza
2a Assessora Correicional

Eurides Cadena,Finotti
40 ^ssessora Correicional

Kenia Gar i'B to Torquato
16a Asses ora Correicional
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACAO E CORREICAO DA

COORDENADORIA DE APOIO E FISCALIZACAO AS COMARCAS DA

CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTICA, em Goiania, aos 05 dias do mes de marco

do ano de 2011 (05/03/2011).

III
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