
COrrege or la
geral da justiga Departamento de Orientacao e Correipao
;: o estado de goias da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO NO 17/2011
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No periodo compreendido entre os dias 24 e 25 do mes de margo doh
corrente ano de 2011, por determinagao contida na Portaria n° 06/2011, da lavra dad
Excelentissima Corregedora-Geral da Justira, Desembargadora BEATRIZ"
FIGUEIREDO FRANCO, comparecemos ao Cartorio de Registro Civil dam

Pessoas Naturals e de Interdicoes e Tutelas da 1a Circunscricao da Comarca

de Goiania , onde realizamos CorreiCao Geral Extraordinaria, por amostragem dei

dados, constatando-se o seguinte:

Respondente : Janio Rodrigues de Oliveira - sub judice.
Recurso ao TJGO em 02/03/2010

Suboficial : Maria Lucia Rodrigues de Oliveira - CTPS n° 78221/0002

Escriturarias Claudia Adriana Rosa de Oliveira - CTPS n° 0134508/003-0
Marti Barbosa Machado - CTPS n° 70247/0025
Keli Angeli da Costa - CTPS n° 23139/0021
Valeria Faria Barbosa - CTPS n° 41106/0017
Claudiene de Sousa Guedes - CTPS n° 59366/0079
Ismael de Lima e Silva - CTPS n° 32804/0291
Cristina Camilo dos Santos - CTPS n° 5848999/001-0

Auxiliares : Rosangela Esteves de Matos Santos - CTPS n° 45988/0018
Carmen Neuda Paulino da Abadia - CTPS n° 64133/0027
Fabiana Rodrigues da Silva - CTPS n° 20686/0016
Nilma Pereira dos Santos - CTPS n° 69228/0084
Klisberto Kleber Gomes da Silva - CTPS n° 40623/0026
Karla Luciana Barbosa Trindade - CTPS n° 21089/0008
Fatima Cesar Moura - CTPS n° 2104853/003-0
Roberto Nogueira Ferreira Filho - CTPS n° 3155600/0020
Erica Santos Macedo - CTPS n° 21347/0026
Helady Almeida Correa Nunes - CTPS n° 3409355/001-0
Lohanna Oliveira Santos - CTPS n° 5034706/002-0

Endereco : Rua 7, NO 187, Setor Central, Goiania - GO

Telefone : (62) 3223 - 2027 e Fax: (62) 3223 - 4388
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corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

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

A serventia nao possui sede propria, estando instalada no andar terreo, de
um predio alugado, bastante antigo, sendo as salas com reduzido espago fisico,
proporcionando desconforto aos serventuarios e clientes. Apresenta mobiliario em
boas condig6es de uso, bern como sistema de ar condicionado.

0 atendimento ao publico a feito de forma segmentada, atraves do sistema
de senhas, com o direcionamento a funcionario especifico, por atribuicao. Quanto a
comodidade e conforto, tendo em vista o grande movimento no cartbrio, o tempo de
espera a longo, faltando cadeiras para acomodar a todos.

Ressalte-se que os usuarios nao dispoem de instalaCOes sanitarias, bem
como de bebedouro de agua, entretanto, quando ha necessidade, os clientes
utilizam o banheiro reservado aos funcionarios, e, para isso a necessario adentrar a
serventia, estando em contato com alguns dos livros reservados ao registro civil e
cartoes de assinatura.

Este local, reservado ao arquivo dos livros, referentes aos registros,
encontra-se nos fundos da serventia, em armarios pequenos e local de espago
bastante reduzido, inclusive, parte do arquivo da serventia foi transferida para um
apartamento alugado, localizado no andar acima da serventia.

Para o atendimento de lavratura de escrituras e procurag6es a necessario
que as partes se dirijam ao mezanino, local de baixo pe direito e totalmente fechado,
nao havendo nenhum tipo de circulacao de ar, com forte cheiro de "mofo", o que
compromete a comodidade das partes e prejudica bastante a saude dos funcionarios
que all convivem todos os dias. Verifica-se, ainda, que nao ha banheiro neste
ambiente. 0 espaco destinado ao arquivo onde sao guardados os livros de
escrituras e procurarOes a pequeno com diversos materiais e armarios, sendo o teto
muito baixo, o que obriga os funcionarios a se inclinarem para obter acesso aos
livros.

Quanto a seguranga, nao possui sistema interno de monitoramento e a porta
de entrada a fechada apenas com uma tranca fragil e um pequeno cadeado.

A correicao foi realizada na parte escritural, por amostragern de dados,
referente ao periodo de 02/01/2003 a 31/12/2010.

Livro de movimento de Controle de Selos - a serventia nao possui o livro
denominado "Movimento de Controle de Selos", descumprindo o disposto no art.
881, caput, da Consolidagao dos Atos Normativos. Nao esta sendo feita qualquer
comunicacao a esta Corregedoria acerca dos selos extraviados, furtados, roubados
ou inutilizados. Neste sentido, orientamos, para que sejam cumpridas as prescricOes
do § 1° e 2° do Art. 881 da CAN.

Livro de Controle de Atos - a serventia nao possui o Livro de Controle de
Atos, no entanto, utiliza um livro de registro de movimento de caixa que serve para o
calculo diario quando da emissao da GRS e recolhimento da Taxa Judiciaria e do
Fundesp-PJ. Orientamos no sentido de dar cumprimento ao que estabelece a CAN.
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corregedoria
geral da justiga
Ao estado de goias

Departamento de Orientapao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizapao e Apoio as Comarcas

Detectamos que a arrecadacao atraves das Guias de Recolhimento
Simplificado nao estava sendo diaria, sendo realizada com atraso de ate 15 (quinze)
dias entre a data do movimento e a data do recolhimento. Entretanto, por motivo da
insperao, foram recolhidas as GRS pendentes, que estavam em atraso, sendo-nos
apresentadas, devidamente autenticadas, inclusive a GRS referente ao movimento
do dia anterior (24/03/2011).

REGISTRO CIVIL

Aft
NASCIMENTQS

De modo geral, nao consta a assinatura do oficial registrador ou da suboficial
nas averbacoes a margem dos atos.

Livro A-242 - periodo de 11/03/2004 a 13/04/2004 - as fls . 174 e 248, nao
consta assinatura do oficial registrador;

OBITOS

Jok

Livro C- 130 - as fls . 87V°, 1770°, 178v° e 179v° - constam averbaroes nao
assinadas pelo tabeliao ; o mesmo ocorreu no Livro C-160 - fis. 99v° e 195v°;

Livro C-182 - fls. 19, 20, 117 e 160 - os atos nao foram assinados pelo
tabeliao ; o mesmo ocorreu no Livro C -238 - as fls . 134 e 165;

NATIMORTOS

Livro CA-010 - Iivro de folhas soltas, contendo 200 (duzentas ) folhas
guardadas em pasta plastica , com o Termo de Encerramento datando de 29 /01/2009
entretanto , ainda, nao foi encadernado ; 0 assento de fls . 59 nao apresenta
assinatura da declarante ( lone Paula de Jesus).

CASAMENTO CIVIL

Nao apresenta cotacao ao final dos atos em todos os livros inspecionados.
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1 corregedoria
germ da j ustica Departamento de Orientapao e Correicao
do estado de goias da Coordenadoria de Fiscalizapao e Apoio as Comarcas

Observamos diversas averbag6es feitas atraves da colagem de etiquetas,
porem, constata-se a possibilidade de que as mesmas venham a se descolar do
verso das folhas, perdendo-se a informacao referente as averbacoes, a exemplo das

fls. 162 do Livro B-155.

Livro B-148 - fls. 90 - Assento de Casamento, datado de 29/04/2005 - apesar
de constar logo abaixo dos campos de assinatura a situag5o de "anulado", a folha
nao foi inutilizada da forma recomendavel, estando os campos em branco, aptos a
receber assinaturas, inclusive, ja assinada pelo oficial registrador.

* As fls. 164v° consta averbarao de Separag5o Consensual que nao esta
assinada pelo tabeliao ou suboficial;

Livro B-155 - fls. 179, o assento de casamento nao esta assinado pelo oficial

registrador.

Livro B-171 - fls. 132, o assento de casamento, de 12/07/2008, nao apresenta
a assinatura da Juiza de Paz (Fabiola Costa Ferreira).

* FIs. 24 - assento de casamento, de 26/07/2008, nao apresenta assinatura
da Juiza de Paz (Ana Karina Porto Pedro Silva); o mesmo ocorre as fls. 188;

CASAMENTO RELIGIOSO Cl EFEITO CIVIL

Constatamos que os atos dos livros analisados nao foram cotados. Nos Iivros
abaixo relacionados, falta a assinatura do Oficial nas respectivas folhas:

Livro BA-24 - periodo: 07/03/2004 a 08/01/2005 - fls. 131, 133, 207, 208, 209,

210, 211, 212, 214, 272, 2 74, 278,

Livro BA-25 - periodo: 21/01/2005 a 18/02/2006 - fls. 251 e 259.

Livro BA-26 - perio do: 18/02/2006 a 28/04/2007 - fls. 15, 291, 292, 294;

Livro BA-27 - periodo: 28/04/2007 a 19/07/2008 - fls. 35, 112, 126, 127, 128,
9

129, 130, 132, 134, 184, 1
;83, 182, 193, 194, 201, 211, 223, 231, 233, 237, 23

EDITAL DE PROCLAMAS

Livro D-87 - as fls. 60, 93 a 128 - nao apresenta assinatura do Oficial
Registrador; o mesmo acontece no Livro D-1 15, as fls. 143 a 148;

i
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Livro D-125 - as fis. 67 - Edital de Proclamas n° 920.060 - nao apresenta
assinatura do tabeliao quanto a decorrencia do prazo legal sem que houvesse

impedimento.

LIVRO "E" Emancipacao Interdicao Ausencia . Traslados a Opg5o e

Nacionalidade

O livro, no geral, nao apresenta cotacao ao final dos atos.

Livro - a fI. 93, traslado de obito, nao apresenta assinatura do tabeliao.

Livro E-53 - as averbag6es constantes das fis. 141v°, 159v°, 180v° e 181, nao

estao assinadas pelo Oficial;

Livro E-56 - as averbag6es constantes das fis. 16v°, 44v° , 48v°, 11 Ov° e 134v°

nao estao assinadas pelo Oficial;

Livro E-59 - o livro nao apresenta assinatura do Oficial no em
encerramento, lavrado em 11/07/2006; as fls. 94, o Termo de Interdicao, lavrado
25/05/2006, nao apresenta assinatura do tabeliao; o mesmo ocorreu as fls. 41v°, na

averbacao de Troca de Curador;

Livro E-62 - as fls. 47v°, consta averbacao nao esta assinada pelo official; o
mesmo ocorreu as fls. 176, traslado de Casamento, lavrado em 01/03/2007;

Livro E-68 - as fls. 196v°,consta averbag5o de separarao consensual que nao
foi assinada pelo oficial registrador; o mesmo ocorre as fls. 95, traslado de

Nascimento, lavrado em 15/04/2008

Livro E-73, as fls. 197 - traslado de scam nto, nEto apresenta assinatura do
oficial registrador, o mesmo ocorreu no Livro

TABELIONATO

PROCURACOES

Os Livros de Procuracoes contemplam os substabelecimentos. Observamos
como pratica positiva o arquivamento da procurarao juntamente ao

substabelecimento que deu ensejo.
Na grande maioria dos atos a serventia nao realiza a cotacao dos outorgantes

que acrescem , a exemplo do Livro 04 fls. 80/81 ; Livr o 66-P fls. 43/44 . 0 mesmo

r 5
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Livro 95-P, as fls. 195/196; Livro 99-P, as
ocorre no Livro 84-P, fls. 53/54, 189/192;
f1s. 99/100; Livro 111-P as fls. 49/49v°, 101/102, 116/117, 132/133. que

De acordo cam as informagoes obtidas cotadose Procedumento tdiverso
acrescem sao cobrados, no entanto, nao
realizado na serventia, e o registro obar gatt6 i

io de cartoes de assinatura para os

outorgantes, sendo o mesmo cobrado d as
No Livro 26, identificamos as fls. 24 substabelecimento lavrado em

30/10/2003, onde nao foi apresentada cotarao.

ESCRITURAS

LIVRO NO 020-N - as fls . 51/70 - Escritura Publica de Com r eid end ade
lmovel corn Financiamento Imobiliario e Pacto Adjeto de Alienag

Outras Avencas Juridicas , lavrada em 10/10/2003,
tno

valo
r de R$ 40t 666,o i

5
5, o nde

deveria ter sido cotado o valor de R $ 684,00 a

apenas o valor de R$ 456 , 00, evidenciando gmolumentos, relativame to ao segundo
da Tabela XIII do Regimento de Custas e E
contrato.

Situag5o semelhante as fls . 71/91, 92/113, 114/135, 136/157.

LIVRO N° 029 -N - as fis . 07/08 - Escritura Publica de Compra e Venda,

lavrada em 16/08 /2004 , no valor de R$
0de0v dos emolumentos de R$ 384 00,

Prefeitura Municipal de R$ 30.393,30, sendo

no entanto cotou a R$ 288,00;
* fls. 42 - Escritura Publica de Revogagao de Mandato , lavrada em

27/08/2004,
tendo sido cotado emolumentos de ato sem valor economico , ou seja,

R$ 50,00, nao respeitando a Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos,

item 64 , 2a nota ,
que preve a metade dos emolumentos devidos para a constituindo

da procuracao.

LIVRO N° 31-N - as fls . 33/38 - Escritura Publica de Abertura de Credito com

Garantia Hipotecaria e Outras Avencas, lavrada em 30/11/2004, no valor de R$
1 350,Oeferentes ao primeiro contrato,

90.000 , 00, foram cotados apenas emolumentos

ou seja , R$ 900 , 00, quando eram devid os

Observa-se, que diversos livros de escrituras possuem doffs volumes ( I e II),

sendo que no volume I nao consta o Te rmo
uma vez que a serventia arquiva

consta o Termo de Abertura . Essa sltuarao ocorre
todos os documentos exigidos para a lavratura dos atos , tais como certidoes,

fotocopia de documentos pessoais , procuraroes etc, constituindo-se em boas

praticas cartorarias.
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geral da justiga Departamento de Orientapao e Correicao
do estado de goias da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

Livro NO 33-N - as folhas utilizada para a lavratura dos atos sao maiores que
folha comum A4, sendo, no caso, maiores que as capas utilizadas na encadernarao;
assim, as folhas sao dobradas na parte inferior para que se adequem ao tamanho da

capa.
* Fls. 12113 - Escritura Publica de Revogag5o de Mandato, lavrada em

21/02/2005, foram cotados emolumentos de ato sem valor economico, ou seja, R$
50,00, nao respeitando a Tabela XIII do Regimento de Custas e Emolumentos, item
64, 2a nota, que preve a metade dos emolumentos devidos para a constituigao da

procurag5o.
* FIs. 44/46 - Escritura Publica de Confissao de Divida Hipotecaria, lavrada

em 01/03/2005, no valor de R$ 19.122,00, tendo sido cotados emolumentos apenas
referente ao primeiro contrato, ou seja, R$ 228,00, quando eram devidos R$ 342,00.
O mesmo ocorre as fls. 92/95.

Livro N° 46-N - as fls. 126/128 - Escritura Publica de Cessao de Direitos
Hereditarios, lavrada em 24/02/2006, verificamos a utilizadao de corretivo liquido
sobre o valor dos emolumentos, bern como o recoihimento do FUNDESP-PJ.

Livro NO 76-N - as fls. 16/17 - Escritura Publica de Revogacao de Mandato,
lavrada em 26/09/2007, como ja exemplificado anteriormente foi cotada como ato
sem valor economico, ou seja, R$ 61,00,.
FIs. 145/147 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em 03/10/2007, nao
apresenta assinatura do tabeliao.

Livro NO 100-N - as fls. 32/34 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada
em 08/08/2008, nao apresenta assinatura do tabeliao;

Livro N° 138-N - as fls. 06/08 - Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada
em 26/01/2010, nao apresenta assinatura do tabeliao;

* as fls. 98/100 - Escritura Publica de Divorcio Direto Consensual, lavrada em
01/02/2010, onde as partes declaram nao possuir bens comuns a partilhar, sendo
devidos emolumentos por ato sem valor economico, R$ 66,00; no entanto, foi cotado
o valor de R$ 122,47. Situag5o identica as fls. 102/103, que tambem nao
apresentam assinaturas do tabeliao e de uma das advogadas assistentes.

TESTAMENTOS
Apesar de possuir o livro de testamento , bern como o de Anotacoes

Testamentarias a serventia nao realiza tais atos.
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do estado de goias

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

Orientacoes de procedimento a fim de sanar as irreqularidades

detectadas:

* Proceder a imediata encadernacao dos Iivros que por ventura estiverem

finalizados.

* Proceder a abertura imediata do Livro de Controle Diario, seguindo todas as
formalidades determinadas pelo artigo 427, § 2° da Consolidacao de Atos
Normativos, e copia fornecida, relativamente ao Modelo 10.

* Proceder a imediata abertura do Livro de Movimento de Controle de Selos,
conforme determinadao do artigo 881, caput, da CAN, cumprindo, tambem as
previsoes constantes dos § 1° e 2° acerca dos selos extraviados, furtados, roubados
ou inutilizados, com comunicacao a CGJ-GO.

* Quanto a estrutura fisica, acreditamos o espaco a muito reduzido,
acarretando certo desconforto tanto as partes quanto aos funcionarios.

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

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de Apoio e
Fiscalizacao As Comarcas da Corregedoria-Geral da Justica, em Goiania, aos
dezoito dias do mes de abril do ano de dois mil e onze (18/04/2011).

Lilian Frei 4s Andrade de Souza
2a Assessora Correicional

Kenia Garcia Bento Torquato
16a Assessora Correicional
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