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ATA DE INSPECAO REALIZADA NO PRIMEIRO TABELIAO DE
PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS E OFICIAL DE
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA E DE TITULOS E

DOCUMENTO DA COMARCA DE GOIANIA/GO

Em 22 de novembro de 2012, as 08:30, no Primeiro
Tabelionato de Protesto de Titulos e Documentos e Registro Civil
de Pessoas Juridicas e Titulos e Documentos da Comarca de
Goiania, iniciou-se inspegao sob a Presidencia dos Drs. Jose
Marcelo Tossi Silva, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de
Justiga, -e Gabriel da Silveira Matos, Juiz Auxiliar da Corregedoria
Nacional, acompanhados pelos Juizes Auxiliares da Corregedoria-
Geral da Justiga de Goias, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, Dr.
Ronnie Paes Sandre e Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento Moura
e pelos servidores Jader Borges Guimaraes e Marco Antonio
Teixeira de Lucena, que Iavrou a presente ata, consignando-se o
seguinte.

Os trabalhos da Inspegao foram acompanhados pela "Sub-
Oficial Maria Ramos, pela Escrevente Monica Ferreira Gongalves e
pelo prestador de servigos Vltor Alexandre David Duarte.

O Tabeliao se apresentou a equipe apos o inicio dos
trabalhos , acompanhado de advogado , mas nao assistiu os
trabalhos , todavia informou que estava a disposicao em outra
sala.

Relarao de funcionarios:

Relacao de Oficiais
Matr . Nome Fun ao

75 CEJANNA CAMARA SAMPAIO SUB OFICIAL
32 MARIA CANDIDA CAMARA SAMPAIO OFICIAL SUBSTITUTA
60 MARIA RAMOS SUB OFICIAL
27, MAURICIO BORGES SAMPAIO FILHO SUB OFICIAL

7 THIAGO CAMARA SAMPAIO SUB OFICIAL
Total de oficiais re istrados
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RelaCao de Notificadores
Matr . Nome Fun ao

97 ADEMILSON CONCEI AO NAVES AGENTE NOTIFICADOR
39 CARLOS ALBERTO FERREIRA AGENTE NOTIFICADOR
28 CARLOS DIVINO DA SILVA AGENTE NOTIFICADOR
22 LUIS CARLOS DE CASTRO AGENTE NOTIFICADOR
19 MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGENTE NOTIFICADOR

107 MAURO SERGIO BATISTA AGENTE NOTIFICADOR
125 MOISES JORGE FERREIRA AGENTE NOTIFICADOR
46 NELSON AFONSO DA COSTA NETO AGENTE NOTIFICADOR
21 RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES AGENTE NOTIFICADOR

115 RUI BARBOSA CRUZ AGENTE NOTIFICADOR
11 URUMATAN FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS AGENTE NOTIFICADOR
59, VALDERLAN TUNES DE MATOS AGENTE NOTIFICADOR

8 WALTENIO AFONSO DE CARVALHO AGENTE NOTIFICADOR
Total de Notificadores 13

Relacao de funcionarios afastados/INSS
Matr . Nome Fun ao

77 MONICA NATALIA FARIAS PIMENTEL AUX. DE ESCREVENTE
Total de funcionarios afastados 1

Relacao de funcionarios Ativos
Matr. Nome Fun ao

67 ADRIANO ROBSON VILELA AUX. DE ESCREVENTE
66 ALCINO JUNTO SILVA DE PAULA AUX. DE ESCREVENTE

2 ANA RITA VIEIRA DA SILVA AUX. DE ESCREVENTE
3 ANGELA CARVALHO SOUSA PARREIRA AUX. DE ESCREVENTE

70 ARIVALDO ALVES FIALHO BORGES AUX. DE ESCREVENTE
122 BRUNA ARCANJO MIRANDA AUX. DE ESCREVENTE

51 CARLOS ALBERTO VIEIRA DE SOUZA AUX. DE ESCREVENTE
43 CLARIMITA JOSE MARTINS AUX. DE ESCREVENTE
87, DANILO BORGES NARCISO AUX. DE ESCREVENTE
76 DEBORAH REJANE DA SILVA AUX. DE ESCREVENTE

102 DIEGO NOGUEIRA OLIVEIRA AUX. DE ESCREVENTE
45 DIRCE RAMOS AUX. DE ESCREVENTE
30 DIVINA APARECIDA DE JESUS AUX. DE ESCREVENTE
85 DOMINGAS CORREIA DE BARROS VALRERIO AUX. DE LIMPEZA
35, DONIZETI PIRES BASILIO AUX. DE ESCREVENTE
50 EDILAMAR FERREIRA DE SOUZA AUX. DE ESCREVENTE

110 ELIANE ETERNA LOPES AUX. DE ESCREVENTE
71 FLAVIA ABADIAS BORGES AUX. DE ESCREVENTE
36 FRANCISCO RUBENS GONAALVES RO GUE -- AUX. DE ESCREVENTE
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38 GUILHERME ALVES AUX. DE ESCREVENTE
147 GUILHERME HENRIQUE CLEYTON RODRIGUES AUX. DE ESCREVENTE
58 JOANA D'ARC DE JESUS AUX. DE ESCREVENTE
80 JOSE HUMBERTO BARROS DA SILVA AGENTE NOTIFICADOR
18 JOVELINA PINHEIRO DE AZEVEDO BARROS AUX. DE LIMPEZA

100 KARENN LARISSE SANTOS PACHECO AUX. DE ESCREVENTE
82 KARLA DIAS DE OLIVEIRA AUX. DE ESCREVENTE

116 KEITHICILANE ALVES DE OLIVEIRA MENOR APRENDIZ
81 LARISSA DE SOUSA SANTANA AUX. DE ESCREVENTE

120 LARISSA MAYARA NUNES MOTA MENOR APRENDIZ
98, LAYONEL SOUZA SAMPAIO AUX. DE ESCREVENTE
41 LOURDES BERNADETH SAMPAIO DE SOUZA AUX. DE ESCREVENTE
14 LUIZ CARLOS FERREIRA DANTAS AUX. DE ESCREVENTE
74 MARCOS OLIVEIRA MACEDO AUX. DE ESCREVENTE
61 MARIA CARVALHO DA MATA ESCREVENTE
56 MARIA CELIA DA COSTA SAMPAIO AUX. DE ESCREVENTE
47, MARIA LUCIA PIRES BASILIO VIEIRA AUX. DE ESCREVENTE
83 MATHEUS GON ALVES CARVALHO AUX. DE ESCREVENTE

106 MILTON TEIXEIRA MARTINS JUNIOR AUX. DE ESCREVENTE
105 PAULA ROBERTA MOURA NUNES AUX. DE ESCREVENTE

55 PERCIO LUIZ DA SILVA AUX. DE ESCREVENTE
111 RAFAEL NUNES DE CARVALHO AUX. DE ESCREVENTE

4 ROBSON LUIS DE ARAUJO AUX. DE ESCREVENTE
121 ROBSON VALERIO BARROS MENOR APRENDIZ

53 RODOLPHO TAVARES DE MOURA FILHO AUX. DE ESCREVENTE
84 RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS CARVALHO AUX. DE ESCREVENTE

109 ROGERIO LOPES SANTANA AUX. DE ESCREVENTE
5 SERGIO RICARDO CORDEIRO AUX. DE ESCREVENTE

96 THALITA YASMIN DE SOUZA AUX. DE ESCREVENTE
86 VALERIA BEZERRA BORGES AUX. DE ESCREVENTE
24, VANESSA CUNHA ROCHA BRITO AUX. DE ESCREVENTE
23 WESLEY FERREIRA CALDAS AUX. DE ESCREVENTE

Total de funcionarios ativos 51

Relacao de Estagiarios
Matr . Nome Fun so

93 AUGUSTO CESAR REIS ARAUJO ESTAGIARIO
123 ELLEN MORGANA COSTA SANTOS ESTAGIARIA
94 GABRIELA BERNARDO AIRES SANTOS ESTAGIARIA

124, GABRIELLE ANDRADE DA SILVA ESTAGIARIA
95 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA ESTAGIARIO

101 JESSIFRAN DE MELO DE SOUSA ESTAGIARIO
114 LIVIA POLYANNA DE SOUSA SANTOS ESTAGIARIA
99 MAT S PE EIRA NOGUEIRA ESTAGIARIO
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113 STANISLAW CHRISTIAN DE ARAUJO CAMPOS ESTAGIARIO
Total de esta iarios 9

Relacao de funcionarios p restando servicos na central
Matr . Nome Fun ao

15 CRISTIANE MENDES DE SOUSA AUX. DE ESCREVENTE
79 ERIKA FERNANDA SILVA AUX. DE ESCREVENTE
73 LAURO CESAR DIAS MECENAS AUX. DE ESCREVENTE

126, LEANDRO PIOCOPI BARBOSA AUX. DE ESCREVENTE
49 MARIA JOSE DA COSTA AUX. DE ESCREVENTE
17 SIMONE SILVERIO DA SILVA AUX. DE ESCREVENTE

Total de funcionarios 6

Relacao de funcionarios da Central de Contratos
Matr . Nome Fun ao

119 AMANDA FERNANDEZ COIMBRA DALVIT MENOR APRENDIZ
104 ANA CRISTINA MATEUS DA SILVA AUX. DE CARTORIO
128 BEATRIZ RIBEIRO MEDEIROS AUX. DE CARTORIO
129 BRUNA QUEIROZ BARROS AUX. DE ESCRITORIO
130 BRUNO JULIANO MATEUS AUX. DE CARTORIO
145 CERINHA REIS DA SILVA ALMEIDA AUX. DE LIMPEZA
131 DANIELLA DA SILVA CORREA AUX. ADMINISTRATIVO
132 DIOGO DAMIAO SOARES DE ALBUQUERQUE AUX. DE ESCRITORIO
133 FERNANDO HENRIQUE FONSECA AUX. DE ESCRITORIO
146 GILSON PEREIRA DA SILVA MOTOQUEIRO
118, GUSTAVO CANHETE GUIMARAES MENOR APRENDIZ

134 JOAO VITOR AFONSO RODRIGUES
COORDENADOR
ADMINISTRATIVO

135 LEONARDO LEAD JABUR AUX. DE ESCRITORIO
136 LILIANE ALVES FIDELIS AUX. DE ESCRITORIO
137 LUIS CARLOS BRAZ DE ARAUJO ADMINISTRADOR FINANCEIRO
144 LUIS FERNANDO MARQUES SAMPAIO AUX. DE ESCRITORIO
138 MICHELY DE OLIVEIRA SANTOS AUX. DE ESCRITORIO

16 MONICA FERREIRA GON ALVES ESCREVENTE
140 PATRICIA CIRILO DE SOUZA AUX. DE ESCRITORIO
141 PATRICIA EMMANUELLE DE BRITO AUX. DE ESCRITORIO

117
PAULO FERNANDO GOMES DE CASTRO
RODRIGUES AUX. DE ESCREVENTE

139 PEDRO CARDOSO DOS SANTOS MOTOQUEIRO
142 VICTOR JOSE DO CARMO SILVA AUX. DE ESCRITORIO
143 WANESSA PIRES BASILIO AUX. DE ESCRITORIO

Total d funcionarios da Central de Contratos 24
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Total geral de pessoal 1 109 I

1. Enderego: Rua 3 , n. 1209 , Centro , Goiania.

2. Instalacoes : sao adequadas e suficientes para o atendimento ao
publico e para a guarda de livros e documentos. Tem tres
pavimentos com acesso por escada. No terreo estao instalados a
recepcao, sendo que a recepcao de documentos de alienagao
fiduciaria e leasing de veiculos a separada em sala anexa no terreo
em razao do grande numero de documentos. Ambas as recepcoes
possuem atendimento com senha eletronica. Em outra sala no
terreo fica o departamento de notificagao extrajudicial. Ha tambem
copa e cozinha. No andar superior a realizado o servigo de protesto,
registro de titulos e documentos e pessoa juridica. Ha uma central
de telefonia com tres telefonistas. Em sala separada fica tambem o
recebimento de pagamento de titulos.

Existe sala propria para os equipamentos de informatica no
terceiro andar.

Foi informado que os deficientes sao atendidos no terreo.
E feito "backup" duas vezes ao dia , e sao mantidos dois

arquivos de seguranca em fita que permanece no terceiro andar.
Existem placas indicativas visiveis na fachada do predio.
As salas acessiveis ao publico contam com balcoes

adequados para separagao do publico e dos funcionarios.
Sao mantidos regimentos de custas afixados em locais

visiveis.
Nao existem funcionarios sem contrato de trabalho, exceto

menores aprendizes.
0 quadro funcional nao a compativel com o volume de

serviq.o, pois o excessivo numero de contratos de alienacao
fiduciaria e leasing por vezes demora alguns dias para ser
registrado, embora o DETRAN seja informado do ato antes do
registro, como abaixo constara.

Havia copia da Portaria designando a inspecao na entrada do
Tabelionato.
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Horario de trabalho : De segundas as sextas-feiras, das
08:00 horas as 16:00 horas para o Protesto de Titulos e
Documentos e das 08:00 as 17:00 horas para o RTD e Registro
Civil de Pessoa Juridica. 0 servigo interno a mantido ate as 17:30
horas. Se houver mandado de sustacao de protesto depois das
17:30 a recebido ate por volts das 18:30, normalmente trazido pela
propria parte ou por advogado.

REGISTRO DE T/TULOS E DOCUMENTOS

Livro Protocolo: a utilizado o mesmo livro protocolo para RTD e Civil
de Pessoa Juridica, lavrado, encerrado diariamente e assinado
diariamente eletronicamente. Observa-se, quanto a esse Iivro,
que deve ser respeitado procedimento igual ao referido nesta
ata para o Iivro de protocolo de protesto , corn a ressalva de
que esse livro, por falta de previsao legal ou normativa em
sentido contraro , tambem devera ser impresso , ernbora possa
ser assinado e escriturado eletronicamente . Anota -se que nao
e possivel a recusa de protocolo de titulo quando o usuario do
servigo insistir no protocolo , ainda que nurna primeira analise
se verifique e informe ao usuario do servigo que o titulo
contem vicio aparente que podera ensejar a posterior recusa
da pratica do ato solicitado.

Livro de Registro Integral : foi informado pelo analista Vitor
Alexandre David Duarte, prestador de servigo, que o registro de
documentos, para vigencia ou conservacao, a feito de forma
integral, existindo arquivo digital com as imagens dos documentos
e, ainda, arquivo fisico dos documentos, o que foi confirmado pela
escrevente Monica Ferreira Gonsalves.

A receprao e processamento dos contratos de alienacao fiduciaria
de veiculos e arrendamento mercantil de veiculos encaminhados
apresentad or bancos, pessoas fisicas e comerciantes a em

arad da serventia, inclusive c .m--atendimento especifico,setor seP
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tal a quantidade de documentos que ali tramitam . No setor foi
encontrado grande numero de titulos , sendo informado pela
escrevente Monica Ferreira Gongalves que diariamente , em media,
ingressam entre 700 e 800 contratos para registro de alienacao
fiduciaria e de arrendamento mercantil de velculos.

Foi informado pela escrevente Monica que o 2° Oficial de RTD de
Goiania , desde 2012 , nao recebe contratos de alienacao fiduciaria e
arrendamento mercantil para registro , por nao participar do sistema
de "on line" do DETRAN de recepcao de informacoes de registros
desses contratos . Esse sistema informatizado a fornecido pelo
DETRAN.

Foi verificada a existencia de sistema eletronico , com use da
Internet , para comunicacao diretamente ao DETRAN das
alienacoes fiduciarias e arrendamentos mercantis registrados pelo
10 Oficial de Registro de Titulos e Documentos de Goiania.

Foi constada a adogao do seguinte procedimento no Tabelionato:
segundo informado pela escrevente Monica Ferreira Gonsalves,
gerente do setor de alienacoes fiduciarias e arrendamentos
mercantis, sao recebidos contratos de alienacao fiduciaria e
arrendamento mercantil de veiculos celebrados na capital e em
comarcas do interior do Estado de Goias.
Assim que ingressam no tabelionato , sao langados em sistema
informatizado onde recebem numero de identificacao de entrada,
por ordem de entrada, que nao e o numero que sera posteriormente
langado no livro protocolo oficial (Livro A).
Foi esciarecido , tambem , que todas as instituig6es financeiras,
quando celebram contratos de alienacao fiduciaria e arrendamento
mercantil , comunicam diretamente ao DETRAN a venda do veiculo
e a existencia do restricao, fazendo um "pre-cadastro" em que
constam as identificacoes do veiculo , do credor e do devedor, assim
como do numero e data do contrato.
Assim qu"sses contratos ingressam no 1° Tabelionato de RTD de
Goi " ia, a eita, em 24 horas , a complemera-o do cadastro do
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DETRAN (ja parcialmente preenchido pelo modo retro indicado) de
forma "on line", com comunicagao de numero de "registro" do
contrato de alienagao ou arrendamento no 11 Tabelionato de RTD
(sendo que esse numero corresponde ao da recepgao do titulo, que
nao e o numero do Iivro protocolo oficial, nem do posterior registro
do titulo). Somente depois disso o titulo a qualificado e depois
langado no livro protocolo oficial quando a qualificagao a positiva.
A qualificagao e langamento do titulo no livro protocolo oficial a feita
em 24 (vinte e quatro) horas, ou menos, quanto aos titulos
apresentados por pessoas fisicas, sendo que o registro desses
titulos no RTD tambem a feito depois da comunicagao ao DETRAN
de que ingressaram no RTD, pelos prepostos do Oficial.
Os titulos apresentados por bancos e comerciantes sao submetidos
ao mesmo procedimento, inclusive com a comunicagao do registro
ao DETRAN em menos de 24 horas, mas em razao do grande
volume de titulos sua qualificagao e langamento no livro protocolo
oficial demora ate 48 (quarenta e oito) horas, sendo que o registro
desses titulos no RTD tambem demora ate 48 (quarenta e oito)
horas.
O numero de langamento desses titulos no Iivro protocolo official nao
e igual ao numero dado ao titulo no sistema informatizado contido
na recepgao do Tabelionato (que seria um "pre-protocolo"
informatizado, em que obtido o numero de "registro" comunicado ao
DETRAN), porque no protocolo oficial somente sao langados os
titulos efetivamente registrados, pois nao ingressam no protocolo
(Livro A) os titulos devolvidos por impossibilidade de registro.
Ademais, existem prazos diferentes para os registros dos titulos
apresentados por particulares e por bancos e comerciantes.

Foi entao acompanhado com a escrevente Monica o fluxo de
entrada de alguns contratos, a saber:

CHASSI DATA DE ENVIO AO DETRAN No IDENTIFICADOR OU "PRE-
PROTOCOLO"

9BWAA05U4DP106127 22/11/2012 1346606
JMYLYV98WBJ 14 22/11/2012 1346621
9BWAA9 AT2077 1 22/11/2012 1346629
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Foi constatado que embora tal informacao langada pelo cartorio no
sistema do DETRAN sob a rubrica "num.reg." e em seguida
confirmada como Ia constante sob a rubrica "RegistrouDetranOk",
na verdade ainda nao e o verdadeiro registro do documento na
serventia, mas apenas a noticia de que tal documento foi "pre-
protocolado" na serventia, uma vez que o registro verdadeiro a feito
apenas alguns dias depois.

Foi entao extraida uma relacao dos "contratos informados para o
DETRAN nos ultimos dias" (mais ainda nao verdadeiramente
registrados) e outra relacao com os ultimos contratos efetivamente
registrados no cartorio.

Foi ainda , a titulo de amostra , verificado o registro do contrato
PROTOCOLO n. 1227348 , referente ao veiculo CHASSI
9BG138JJ09C409915 , que consta na etiqueta de registro na copia
do contrato, como tendo sido registrado no dia 21 /11/2012, todavia
na busca no site do DETRAN consta que ali o contrato foi
cadastrado pelo cartorio no dia 20/11/2012 as 15:01 hs, sob n.
1345291.

Foi esclarecido pela tabelia substituta Maria Ramos que no RTD
sao mantidos os Iivros A (protocolo) e B (registro integral), sendo
que os contratos recebern no Livro A o numero correspondente ao
seu langamento cronologico naquele Iivro, e no Livro B o numero do
registro no RTD.

Foi exibida etiqueta do registro de contrato no RTD, relativa a titulo
ja registrado, em que consta que o contrato de alienacao fiduciaria
do veiculo foi protocolizado, registrado e digitalizado sob n.
1.226.697, em 20 de novembro de 2012. Alem disso, na etiqueta
consta referencia ao Livro B, mas foi esclarecido pela escrevente
Monica que o numero indicado na etiqueta a do protocolo, e nao do

\^ Livro erva-se, para estudos , que o texto Oa etiqueta pode

^ 1^
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induzir o leitor a erro , porque contem referencia ao Livro B e o
numero de langamento do titulo no Livro A do RTD.

LIVRO CAIXA

Em consulta ao livro caixa do Tabeliao do ano de 2012 enviado pelo
contador, consta no dia 29/01/2012 langamento de despesa no
valor de R$ 201.100,00. Verificando no livro complementar onde
constam os originais das notas fiscais, foi encontrada a nota n. 3,
emitida em 29/2/2012, com codigo de comunicacao 43U8-DLRV, no
valor retro indicado, sendo a nota fiscal emitida pela empresa
CENTRAL DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., CNPJ
14.804.692/0001-35. Na referida nota no campo "discriminacao de
servigos" consta a expressao "servigos administrativos".

Arrecadacao informada no Justiga Aberta: Conforme se confere no
Justiga Aberta, foram informadas pela serventia as arrecadag6es de
R$ 7.367.514,202, R$ 8.238.688,70, R$ 8.624.526,00, R$
16.004.160,00, R$ 23.635.745,90 respectivamente no 1° e 2°
semestre dos anos de 2010 e 2011 e no 10 semestre de 2012. Em
consulta ao Livro Caixa nos respectivos exercicios constam,
respectivamente os seguintes valores: R$ 7.417.514,20, R$
6.707.892, 74, R$ 7.187.934, 54, R$ 15.686.947, 61 e R$
29.137.679,08. Foi determinado ao Tabeliao que proceda ao
esclarecimento das discrepancias encontradas.

Foi informado pela serventia que recolheu no ano de 2010 ao
FUNDESP o valor de R$ 1.560.620,29.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURlDICAS

As certidoes sao emitidas por informatizado.
Controle de titulos contraditorios a feito por sistema informatizado.
Registro dos atos constitutivos 6 feito t em em papel, com
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arquivamento de imagem digitalizada.
0 indice a feito por sistema informatizado.
Registro de jornais, oficinas impressoras e empresas de
radiodifusao e agendas de noticias: foi informado pela escrevente
Maria Ramos que o ultimo registro tem mais de 40 anos.
Foi informado que tambem para Registro Civil de Pessoa Juridica o
titulo somente a langado no livro protocolo quando habil para
registro. Antes disso o titulo a langado num protocolo provisorio, ate
a qualificagao positiva, exceto se houver pedido de suscitagao de
dOvida, hipotese em que a feito o langamento do titulo no livro
protocolo. Esse livro protocolo, segundo informado, a feito em
conjunto para o RTD. Devera, para esse livro, ser observado 0
previsto nesta ata para o livro de protocolo do RTD.

.
Determina-se: pretendendo o Tabeliao avrar o Iivro protocolo
o livro a encerrado e assinado, eletronicamente, em seu conjunto

que o Tabeliao assina os encerramentos diarios de form
eletronica, mas essas paginas sao descartadas (apagadas) quand

encerramento. Nos livros mostrados nao constam o resultado final
do ato, na coluna destinada a anotagao das "ocorrencias". Foi
informado pelo analista de sistema Vitor Alexandre David Duarte

LIVROS OBRIGATORIOS DO SERVIPO DE PROTESTO

Livro Protocolo: o livro protocolo a escriturado por sistema
eletronico, com langamento de assinatura digital pelo tabeliao.
Foram mostrados, no sistema informatizado, livros de outubro e
novembro de 2012. Os livros ja encerrados contam com separagao
para encerramento diario, em que ha espago para assinatura
manual do tabeliao e onde consta imagem dessa assinatura. Pelo
analista de sistema Vitor Alexandre David Duarte, que presta
servigos ao tabeliao, foi esclarecido que a imagem da assinatura do
tabeliao nao foi Iangada na cbpia do livro que se encontra no
sistema informatizado, mas foi recortada de outro documento e
inserida na imagem do livro contida no sistema informatizado. 0
livro, por sua vez, teve assinatura eletronica Iangada quando do

11
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falimentares).

de forma eletronica , devera assinar os termos de encerramento
diario tambem de forma eletronica e manter o livro assim
assinado em seus arquivos (ainda que digitais ). Devera,
tambem, anotar no campo "ocorrencias", diariamente, o
resultado do ato solicitado (ex. protestado, pago etc .). Para
isso o livro podera ser escriturado em duas partes, ou seja,
podera ser complementado diariamente com a atualizagdo da
coluna "anotacoes", tambem escriturada e encerrada
diariamente com assinatura eletronica , mantendo-se ambas as
partes do Iivro em arquivo eletronico (e fisico se o tabeliao
preferir). Dessa forma o livro eletronico ficara completo, ou
seja, contera a efetiva relag5o diaria dos titulos ingressados e
os respectivos resultados , com encerramento diario, mediante
assinatura real, ainda que lancada de forma eletronica . Anota-

se, ainda , que nao a possivel a recusa de protocolo de titulo
quando o usuario do servigo insistir no protocolo , ainda que
numa primeira analise se verifique e informe ao usuario do
servico que o titulo contem vicio aparente que podera ensejar a
posterior recusa da pratica do ato solicitado.

Livro de Protestos : Nao ha Iivro de impresso. Os instrumentos sao
Iavrados em papel, digitalizados e as imagens sao mantidas em
sistema informatizado. Ha encerramento do livro a cada 200 folhas.
No sistema informatizado ficarn todos os dados do instrumento. Os
cancelamentos sao langados no sisterna informatizado. No
instrumento de protesto consta a finalidade do ato. 0 instrumento
verificado (protocolo 5.001.808) tern indicacao de que protestado 0
titulo por falta de pagamento. Foi esclarecido que nao a possivel a
busca por tipo de protesto (falta de pagamento, aceite ou fins,

Foi verificado modelo de intimag5o para protesto por falta de

Indice do Livro de Protestos a mantido em sisterna informatizad
corn indicag5o da situag5o atual.

pagamento, em que consta a finalidade t-apresenta - do titulo.
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Foi esclarecido que nao ha modelo para protestos por falta de
aceite e fins falimentares, mas que se forem apresentados titulos
para essa finalidade sera utilizada intimacao propria, em que
constara a finalidade especifica do protesto pretendido.

Intimacoes de protesto sao feitas por funcionarios do tabeliao.

Editais de intimacao sao publicados no jornal "Diario da Manha".

Mandados de cancelamento e de sustacao de protestos: foi
informado que sao arquivados em papel.

Os pagamentos aos credores sao feitos por intermedio do "Servigo
de Distribuicao de Titulos" que lavra recibos que sao encaminhados
ao Tabeliao e por esse arquivados.
Em se tratando de pessoa juridica que nao tenha o protocolo do
protesto, o SDT exige reconhecimento de firma da pessoa juridica
(autorizado por norms local) ou o contrato social. Pela escrevente
Maria Ramos foi esclarecido que esses documentos sao mantidos
arquivados no SDT, com remessa ao Tabeliao quando necessario.

OBSERVA9OES E RECOMENDAcOES FINALS

O servigo realizado pelo 1* Tabeliao de Protesto e Oficial de
Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da
Comarca de Goiania foi verificado nos termos das anotacoes
constantes desta ata. Forme-se expediente, na Corregedoria
Nacional de Justiga, para analise da ata e acompanhamento '
das providencias acima previstas . 0 Tabeliao e Oficial devera/
encaminhar copias desta ata ao Juiz Corregedor, ou quem tiver a
atribuicoes correspondentes. Via da ata e, neste ato, entregue a
Juizes Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiga. A Corregedo
Geral da Justiga devera informar a respeito do cumprimento da
determinacoes contidas nesta ata. Nada mais.
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JOSE MARCELO &I SILVA
Juiz Auxiliada giorff' qgeqdT Iacional de Justira

Juiz Auxiliar d&t? doria Nacional de Justiga

dARLOS MAGNO .ROCHA DA SILVA
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justica de Goias

-R N AES --SAN D RE
Juiz Auxiliar da Corre doria Geral de Justiga de Goias

CAMILA NINA ERBETTA ,CIMENTO MOURA
Juiza Auxiliar da Correged ' , al d 'Justiga de Goias

MAURICIO GE SAMPAIO
Responsavel pe S rvent' Objeto de Inspecao

MARIA RANybS
Sub-Ofici da rventia O leto de Inspecao

gqq(r,jv^A
MONICA FERR I A GONQALVES

Escreven dye Serventia

Prestador de servicos
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JADER ORGES GUIMARAES
Assessor da Co regedoria Nacional de Justica

MARCO ANT TEIXEIRA LUCENA
Assessor da Correoedoria Nacional de Justiga
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