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RELATORIO No 09/2011

Nos dias tres e quatro mss de margo de dois mil e onze (03 e

04/03/2011), por determinagao da Excelentissima Corregedora-Geral da Justiga,

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, exarada na Portaria n° 06/2011,

comparecemos ao 2° Tabelionato de Notas e Oficialato de Registro de Contratos

Maritimos da Comarca de Goiania , onde realizamos Correigao Geral

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

Tabelia titular Clotilde de Souza Frauzino Pereira

Ato de Nomeacao : Emenda Constitucional n° 22, de 29 de junho de

1982 e Processo n° 3.01-2.466/82. Apostilada em 07 de Outubro de 1982, pelo entao

Presidents do Tribunal de Justiga do Estado de Goias, Desembargador Celso Fleury

( documento anexo).

Escreventes:

Artal Cavalcante de Assungao - CTPS 029635-023

Carlos Rivaldo M. Da Rocha (Tab. Substituto) - CTPS 95026-330B

Estevam Dias Meireles - CTPS 1268332-020

Francisco Teodoro Neto - CTPS 73540-00434

Hildet Raimundo Ribeiro - CTPS 2564691-003-0

Joao Alves Soares - CTPS 049503-005

Juliana Caixeta Gonsalves Bezerra - CTPS 7139021-001-0

Marilda Batista Teixeira - CTPS 096918-0061

Rendu Alipio Ferreira Chaves - CTPS 12788-549
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Renter Carlos de Freitas - CTPS 090417-00549

Savio Dias Meireles - CTPS 4154486-003-0

Simony Coelho Medeiros Gouveia - CTPS 095132-0013

Auxiliares:

Anglia de Rezende Marques Santos - CTPS 97189-007

Claudeires Silva Gomes Camargo - CTPS 0369946-003-0

Divina Ferreira da Silva - CTPS 83445-005

Eliane Cabral de Menezes - CTPS 036640-012

Inacio Jose de Freitas - CTPS 54802-005

Lucia Vania Gomes de Melo - CTPS 28037-012

Neusa Cantuares de Aguiar - CTPS 841-06

Thays Marques Santos - CTPS 1530799-002-0

Valerio Alves da Rocha - CTPS 032975-0013

Wander Divino Mendes Filho - CTPS 1364681-0030

Menores aprendizes registrados na AGIS - Associacao Goiana de

Amparo e Integrag5o Social ( Programa Jovem Aprendiz):

Wemerson Junior de Paula Lima

Eduardo Aparecido Sales da Silva

Enderego : Rua Joao de Abreu, no 157 - Setor Oeste

Telefone (62) 3215 - 8998

Inicialmente ressaltamos que a equipe de assessores correicionais foi

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

momento em que expos o motivo da correicao, solicitando a titular responsavel

colaboracao corn os trabalhos.
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INSTALACOES/PREDIO

A serventia encontra-se instalada em predio alugado, sendo-o

originariamente construido corn finalidade residencial, no entanto foi muito bern

adaptado para os servigos de sua competencia. Esta em bom estado de

conservarao e limpeza.

Concernente a seguranga do predio, verificamos que conta corn

sistemas de alarme, de cameras e anti-incendio. Embora tenhamos notado que

quase todas as janelas sao reforgadas, algumas, conforme percebemos na parte

superior, sao bastantes vulneraveis, ate mesmo porque nao possuern grades de

seguranga.

Encontramos extintores de incendio tanto na parte inferior como na

parte superior do predio, sempre em locals estrategicos, facilitando o use em caso

de necessidade.

Como forma de reforgar a seguranca da serventia, da integridade dos

clientes e dos serventuarios, conta corn urn vigilante contratado junto a Empresa

New Line, posicionado no hall de entrada das 10:00 h ate a saida do ultimo

funcionario.

0 espago e o mobiliario utilizados estao adequados aos servigos

realizados, proporcionando aos clientes quanto aos serventuarios condigbes dignas,

aqueles, de um born atendimento, e a estes, de urn melhor desempenho no seu dia-

a-dia laboral.

LIVROS

Quanto aos Iivros de escrituras e de procuracoes certificamos de que

estao encadernados e arquivados em ordem numerica, o que ainda nao acontece
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com os mais recentes, considerando estarem incompletos (sistema de foiha solta,

minimo de 200 folhas), ou nao foram remetidos para o encadernamento.

Todos os Iivros encadernados estao acondicionados em armarios de

madeira, estando-os em salas arejadas, propiciando uma major conservag5o dos

documentos.

Analisando os Iivros de escrituras selecionados na amostragem,

constatamos as seguintes irregularidades:

. Falta assinatura do escrevente: Livro 1117 (fls. 187/188), Livro 1112,

fls. 152/153 e 162/163 (Renter Carlos de Freitas); Livro 1279, fls. 03/04 (Estevam

Dias Meireles);

. Falta assinatura do escrevente e das partes: Livro 1180, fls. 129/130 e

199/200 (escrevente: Estevam Dias Meireles);

. Falta assinatura dos intervenientes pagadores : Livro 1059 (fl. 141);

..
. As escrituras de fls. 29/30, 31/32 e 33/34 do Livro 1189, consta como

Iavradas peso escrevente Sr. Estevam Dias Meireles, entretanto quem assinou o ato

foi o Sr. Carlos Rivaldo Meirelles da Rocha;

. Livro 1189 apresenta a folha 168 em duplicidade;

A exemplo dos Iivros de escrituras, constata-se que a serventia observa

a correta formalidade na pratica do ato de Iavratura de

procurarao/substabelecimento, no entanto verificamos algumas incorreg6es, as

quais relacionamos:

. Falta assinatura do escrevente : fls. 70/71 do Livro 693; fis . 189, 190,

193, 194 , 196, 197, 198/199 do Livro 775; fI. 01 do Livro 816; fI . 193 do Livro 802; fls.

84 e 148 do Livro 769 (Renter Carlos de Freitas);
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. Falta assinatura do escrevente e outorgante: fls. 128/129 do Livro 693;

fls. 02 e 164 do Livro 816; fl. 31 do livro 793 (escrevente: Simony Coelho Medeiros

Gouveia/outorgante: Ilzaete Milhomem de Souza); fl. 109 do Livro 813 (escrevente:

Simony Coelho Medeiros Gouveia/outorgante: Naymar Fatima dos Santos);

. Procuragao de fls. 147/149 do Livro 802, ao analisarmos o valor dos

emolumentos cotados, certificamos de que nao foram cobrados pelos outorgantes

acrescidos, a teor do item 64, j a Nota, da Tabela XIII, do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goias;

.•

. Nas procurag6es constantes do Livro 674, as de fls. 01 e 02 traz

expresso no campo devido aos emolumentos e taxa judiciaria as seguintes

denominag6es: custas e taxa judiciaria recolhida por verba. Nota-se que ate as fls.

059 a taxa judiciaria recolhida esta a menor que o valor praticado a epoca.

Evidenciamos em alguns Iivros procurag6es apresentando tambem a

cotag5o do valor devido ao FUNDESP , o que , a principio , nos leva ao entendimento

de repasse a parte ; mas apos analise certificamos de que esse valor esta subtraido

acertadamente do total dos emolumentos. Assim ocorreu nos livros : 674, 737, 769,

793, 801 e 813;

Muitas vezes, por erro material, no momento da cotag5o dos atos

houve a inversao dos valores referente a taxa judiciaria e FUNDESP. Falha

verificada nos livros 769, 801 e 813.

Os substabelecimentos sao lavrados no mesmo livro de procurag6es,

obedecendo uma sequencia (mica, os quais, se encontram devidamente anotados

no documento originario, sendo-os do proprio cartorio ou recebidos de outros.

Os emolumentos e taxas judiciaria cobrados estao expressos na parte

final do documento, seguindo a previsao contida no artigo 375 da Consolidacao dos

Atos Normativos.
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Certificamos que a serventia nao fazia use do livro de controle de selo.

0 controle era realizado por uma unica serventuaria, que detinha conhecimento dos

selos adquiridos, cancelados, roubados, furtados, utilizados, so que de forma

esparsa. Orientamos a procederem conforme contido no artigo 881 da Consolidacao

dos Atos Normativos.

Utiliza-se o sistema de folhas soltas para a formacao do Livro de

Controle de Atos, estando nele registrados todos os atos praticados no dia,

excetuando-se as autenticacoes, reconhecimentos de firma e cartao, sendo que os

primeiros sao identificados pelo controle de selos que se realiza diariamente, e

manualmente anotado no corpo da folha impressa. A titulo de exemplificacao

anexamos alguns movimentos diarios.

De igual forma, tambem a anotada na foiha do movimento diario a

quantidade de cartao de assinatura feito no dia.

ATENDIMENTO

Oft

0 cartorio esta dividido por setores relacionados ao ato a ser praticado,

ou seja, espacos individualizados para o reconhecimento de firma, autenticacao,

procuracao/certidao e escritura, sendo esta ultima realizada com a parte em salas

separadas por escreventes, proporcionando assim, um atendimento personalizado.

A sala de atendimento inicial possui senha eletronica, cadeiras para a

melhor acomodacao daqueles que procuram os servicos e tem que passar por um

tempo de espera, que, conforme vivenciado, esta a nivel aceitavel, sendo que nos

dias da inspecao nao deparamos corn acumulo de clientes. Circunstancia que nos

remete a interpretacao de que a quantidade de funcionarios esta adequada a

quantidade de clientes.

As tabelas de emolumentos e de taxa judiciaria estavam

disponibilizadas ao publico em um quadro de aviso, juntamente com outros
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documentos , na parede atras do balcao onde se realiza a autenticacao de

documentos , ferindo o artigo 421 da Consolidacao dos Atos Normativos, onde

orienta que tern que estar afixada em local visivel e de facil acesso ao publico.

Irregularidade prontamente sanada.

LEVANTAMENTO FISCAL

I

t

Como forma de detectarmos possiveis evasao de receita nos

recoihimento dos emolumentos e taxa judiciaria , procedemos a urn levantamento

fiscal por amostragern, aleatoriamente recaindo nos movimentos de 02/01/2003,

29/12/2004, 09/12/2005, 31/08/2006, 28/02/2007, 25/09/2008, 11/12/2009,

29/10/2010 e 21/01/2011.

Ao realizarmos as cotacoes dos atos praticados nos movimentos acima

apresentados , constante no Livro de Controle de Atos , e ao final compararmos com

o calculo feito pela serventia , podemos afirmar que nenhuma irregularidade foi

apontada quanto aos valores individuais praticados.

Departamento de Orientacao e Correig5o
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

CONCLUSAO DOS TRABALHOS

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

Corregedoria -Geral da Justica do Estado de Goias , devera a titular do servico de

notas proceder a imediata abertura do livro de controle de selos.

Faz-se necessario , tambem, que as irregularidades anteriormente

apontadas , quanto a ausencia de assinaturas nas escrituras e procuracoes, sejam

exterminadas; bern como corn as incons istencias verificadas no campo destinado

aos emolumentos e taxa judiciaria.

III
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Quanto as janelas vulneraveis localizadas na parte superior do predio

da serventia, sugerimos que a responsavel seja orientada a instalar grades de

seguranca o mais breve possivel.

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

ge-
COORDENADORIA DE FISCALIZACAO E APOIO AS COMARCAS

DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania,

aos vinte e um dias do rues de marco de dois mil e onze (21.03.2011).

Lilian Freitas Andrade de Souza

2a Assessora Correicional

OW.
Solange Maria Pereira Avelino

8a Assessora Correicional

Albe^b Nunes Guerra

90 Asse&oSorreicional
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