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RELATORIO No 58/2013

Entre os dias 15 a 19 de julho de 2013 , por determinagdo da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justira, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, comparecemos ao 3°

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Goiania - GO, onde

realizamos uma correicao corn o escopo de verificar se as irregularidades apontadas pelo CNJ no

processo de n° 4356047 foram sanadas, tendo a relatar o seguinte:

• LIVRO DE RECEITAS E DESPESAS

Inicialmente, realizamos a analise do Livro Caixa (Receitas e Despesas), a firn de verificar
se ha correspondencia entre as informacoes contidas no referido livro e as langadas no Sistema
Justica Aberta. Para tanto, efetuamos a somatoria mensal das importancias apresentadas,
averiguando-se a seguinte situagdo:

ANO MES
VALORES APURADOS

(SOMATORIO DO REGISTRO
CIVIL E TABELIONATO DE

NOTAS)

2012 Janeiro R$ 169.678,66

2012 Fevereiro R$ 161.816,67

2012 Margo R$ 203.532,37

2012 Abril R$ 158.260,07

2012 Maio R$ 200.307,64

2012 Junho R$ 209.347,15

2012 Julho R$ 242.315,98

2012 Agosto R$ 260.544,81

2012 Setembro R$ 210.144,27

2012 Outubro R$ 282.970,17

2012 Novembro R$ 277.361,16

2012 Dezembro R$ 257.181,87

2012 Lancamento das autenticaroes
relativo ao 1° semestre de 2012

R$ 310.083,73

De acordo corn a tabela acima, as autenticacoes referentes ao 1 ° semestre de 2012, foram
langadas em urn unico valor, nao especificando o montante de cada mes. Em razao disso,
procedemos a soma de tal importancia (R$ 310.083,73) juntamente aos demais valores do 1°
semestre, devidamente individualizados no respectivo livro.
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Por derradeiro, considerando que as informacoes prestadas no Sistema Justiga Aberta sao
fornecidas semestralmente, chagamos a seguinte conclusao:

PERIODO VALORES VALORES DIFERENtrA APURADA
LANCADOS NO CONTIDOS NO

SISTEMA JUSTI^A LIVRO CAIXA DA
ABERTA DO CNJ SERVENTIA

1 ° Semestre R$ 1.291.407,65 R$ 1.413.026,29 Diferenca a maior de R$ 121.618,64
(01/01/12 a
30/06/12)

2° Semestre R$ 1.621.407,99 R$ 1.530.518,26 Diferenca a menor de R$ 90.889,73
(01/07/12 a
31/12/12)

Conforme se verifica, apuramos que no primeiro sernestre de 2012, o valor dos
emolumentos lancado no Sistema Justica Aberta foi menor do que o valor contido no Livro de
Receitas e Despesas, perfazendo uma diferenga de R$ 121.618,64 (cento e vinte e urn mil,
seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos). Ja no que pertine ao segundo semestre de
2012, o valor dos emolumentos lancado no Sistema Justica Aberta foi maior do que a importancia
existente no Livro de Receitas e Despesas, gerando uma diferenca de R$ 90.889,73 (noventa mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e tres centavos).

Logo, levando em considerando a diversidade das informacoes obtidas, podemos concluir
que nao ha correspondencia entre a renda de emolumentos contida no referido livro e a lancada no
Sistema Justica Aberta do CNJ.

• LIVROS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

1. Livro A de Nascimento

Segundo o relatorio elaborado pelo CNJ, nenhuma irregularidade foi encontrada. Verificado
novamente o livro indicado (A-309), bern como os demais, realmente nao detectamos a existencia
de quaisquer divergencias de ordem procedimental e escritural. Senao vejamos:

A-310: de 20/11/2012 (termo n° 179425) a 19/12/2012 (termo n° 179723)
A-311: de 19/12/2012 (termo n° 179724) a 21/01/2013 (termo n° 180023)
A-312: de 21/01/2013 (termo n° 180024) a 19/02/2013 (termo n° 180323)

2. Livro B de Casamento

Averiguamos o livro indicado durante a inspecao do CNJ ( B-133), restando constatado que
as orientacoes promovidas pelo referido orgao correicional foram obedecidas . A seguir, elencamos a
relarao de assento de casamento , sera efeito , conforme tramites do CNJ:
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B-134: folha 24 (termo n° 036025)
B-134: folha 121 (termo no 036122)
B-135: folha 08 (termo no 036309)
B-135: folha 14 (termo no 036315)
B-135: folha 40 (termo no 036341)
B-135: folha 157 (termo no 036458)
B-135: folha 246 (termo no 036547)
B-135: folha 294 (termo no 036595)
B-136: folha 27 (termo n° 036628)
B-136: folha 29 (termo n° 036630)
B-136: folha 155 (termo no 036756)
B-136: folha 176 (termo no 036777)
B-136: folha 182 (termo no 036783)
B-136: folha 185 (termo no 036786)
B-136: folha 212 (termo no 036813)
B-137: folha 87 (termo n° 036988)
B-137: folha 236 (termo no 037137)
B-137: folha 269 (termo no 037170)
B-137: folha 283 (termo no 037184)
B-137: folha 297 (termo no 037198)
B-138: folha 11 (termo n° 037212)
B-138: folha 23 (termo n° 037224)
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Ressalta-se que o ultimo assento de casamento do Livro B - 138, encontra-se a folha 38, sob o
termo no 37239.

3. Livro B - Auxiliar de Casamentos Religiosos com Efeitos Civis

Constatamos que a orientacao promovida pelo CNJ foi cumprida, principalmente no que
tange ao Livro BA-028, aberto em 13 de junho de 2012, termo no 11810, isto e, consta uma certidao
de cancelamento no verso do referido documento, devidamente nomeada, datada e rubricada,
conforme determinacao.

Com relacao a inclusao erronea das folhas 260 a 262, do Livro B-132 no Livro BA-028,
entre as folhas 73 e 74, verificou-se que nao ha mais qualquer tipo de irregularidade, mesmo porque
o referido livro B-132, ja foi devidamente encadernado, estando as respectivas folhas em ordem.

4. Livro C de Obitos

Apos minuciosa analise no Livro C-133, observamos que o mesmo foi devidamente
encadernado. No que tange ao assento de obito com o termo no 051390, constante a folha 298,
relativo ao obito de Pedro Rezende Dias, verificamos tambem que o mesmo foi efetivamente
lavrado. No obstante, o aludido documento possivelmente foi substituido por um novo assento,
contrariando as determinacoes da propria Corregedoria do CNJ. Neste contexto, podemos asseverar
que o erro detectado nao foi corrigido nos moldes elencados pelo CNJ, isto pois nao ha qualquer
averbacao de retificacao, mas sim um outro documento.
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5. Livro C -Auxiliar de Natimortos
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No livro n° CA-004, aberto em 28 de agosto de 2009, detectamos que as irregularidades
encontradas pelo CNJ (duplicidade das folhas 174 e 175) foram corrigidas. Em carater explicativo,
na folha 174, consta o assento de natimorto n° 1531, relativo a crianca filha de Valter Miguel
Giacomini Filho e Marta Borges de Medeiros Giacomini. Na folha 175, assento de natimorto n°
1532, diz respeito ao filho de Josiva Mata da Silva e de Sebastiana Urculina de Sales.

Ja a correrao da referida duplicidade se deu as folhas 178 e 179, com os respectivos assentos
de natimorto n°s 1535 e 1536, cujas criancas falecidas eram gemeas, fihas de Jozivane de Paula
Peres e Leidiane Stefany Paula Sobrinho. Oportunamente, urge consignar que ambos os assentos
nao contem a assinatura da titular, a qual foi orientada a proceder a regularizacao.

0 termo n° 1533 do mencionado livro foi devidamente assinado pela oficial.

AM

Por derradeiro, salienta-se que nao foram localizadas demais problematicas relacionadas as
questoes levantadas pelo CNJ, estando o aludido livro ainda em uso.

• LIVROS DE NOTAS

Com relarao ao Livro de Notas n° 185-E, aberto em 19 de setembro de 2012, vislumbramos
que em algumas escrituras realmente ha copias dos documentos apresentados pelas partes e
impressas nos versos das folhas.

Nao obstante a ressalva feita pelo CNJ, insta ponderar que em razao do livro ja ter sido
encerrado no momento da inspecao, no haveria como proceder a regularizagdo de tal falha, mesmo
porque, para que houvesse o saneamento desta irregularidade, seria indispensavel a modificacao e
consequente substituicao dos documentos ja devidamente encerrados.

Outrossim, averiguamos que nos livros subsequentes ainda constam a irregularidade
apontada pelo orgao correicional nacional. A titulo de exemplificacao, podemos citar o livro n° 197-
E, aberto em 05 de marco de 2013 e encerrado em 15 de marco de 2013.

No que diz respeito a determinagAo do Conselho Nacional de Justira, com relagdo a
identificagao e assinatura do preposto que tiver elaborado o ato notarial (livros de escrituras e
procuracao), importa registrar que as providencias solicitadas ja foram atendidas, isto e, nos livros
posteriores a inspecao ja constarn a identificagao dos escreventes que elaboraram os referidos
documentos. Como exemplo, podemos citar o Livro de Escritura de n° 197-E e Livro de Procuracao
de n° 309, ambos devidamente assinados e rubricados pelos escreventes cartorarios Simone Cardozo
da Costa e Jose Antonio Mariano, assim como pelas partes interessadas e pela tabelia Isa Conceicao
de Almeida Oliveira.

Quanto ao Livro de Notas 184-E, o qual nao havia assinatura da tabelia no encerramento das
escrituras de folhas 15, 18, 21, 30, 57, 66, 124, 164 e 196, observamos que esta irregularidade
tambem ja foi devidamente regularizada. Foi certificado, ainda, o cancelamento da escritura de
folhas 78/80, do mencionado livro, a qual tratava-se de uma escritura de compra e venda lavrada em
11 de setembro de 2012.
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Por fim , no tocante a escritura de folhas 105/107, do Livro 187-E, a qua! , no momento da
inspecao realizada pelo CNJ, encontrava-se fora da serventia (na posse do funcionario do cartorio

Paulo Roberto Carvalho de Rezende para colheita de assinatura das partes), detectamos que o
aludido documento ja havia sido reposto, estando devidamente assinado, escriturado e encadernado.

• SETOR DE FIRMAS E AUTENTICACOES

Percebemos que este topico se trata de ponderacoes realizadas pela Corregedoria do CNJ,
nao havendo determinacoes, cobrancas ou irregularidades apontadas pelo sobredito orgao. Somente
para corroborar tais afirmacoes, analisamos alguns documentos existentes neste setor, sendo
constatado a plena normalidade na consecucao dos servicos.

• OBSERVAOYOES E CONCLUSOES

A presente correicao teve como objetivo analisar se as irregularidades detectadas pela
Corregedoria do CNJ foram sanadas.

No tocante ao Livro de Receitas e Despesas, observamos que ha divergencias entre os
valores percebidos e os declarados no Sistema Justica Aberta do CNJ.

Com relacao as demais problematicas relatadas, verificamos que grande parte foram
sanadas, nos termos das orientacoes da propria corregedoria do CNJ.

Percebemos que a serventia possui estrutura material adequada e niimero consideravel de
servidores, atendendo perfeitamente as necessidades cartorarias e o publico em geral.

Por fim, destaca-se que apesar da existencia de irregularidades, todas detectadas sao
passiveis de saneamento, nao havendo, ao nosso ver, necessidade de cancelamento de atos, salvo

melhor juizo.

Amh No aguardo de novas determinacoes, levamos a apreciacao de Vossa Excelencia as presentes

informacoes.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA-GERAL DA

JUSTIQA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania , 30 de julho de 2013.

C t 0. a t i .+' o-To rw
LARA CRISTINA QUEII2OZ FRANCO PAULO GOUTHIER NETO
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