
Comarca de Silvânia
Estado de Goiás

Gabinete da Juíza e Diretora do Foro 
Dra. Nathália Bueno Arantes da Costa 

PORTARIA 23/2019 Silvânia/GO, 16 de Agosto de 2019.

A MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de

Silvânia/GO, Dra. Nathália Bueno Arantes da Costa, no

uso de suas atribuições legais, resolve. 

CONSIDERANDO a  aprovação  da  portaria  31/2018  desta

diretoria,  que  nomeou  Gustavo  Lopes  Domingues,  respondente  do

Tabelionato  de  Notas,  de  Protesto  de  Títulos,  Tabelionato  e  Oficialato  de

Registro  e  Contratos  Marítimos  nos  termos  da  decisão  proferida  aos

06/08/2019 pelo Corregedor Geral, Dr. Kisleu Dias Maciel Filho; 

CONSIDERANDO a portaria 148/2019 do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Goiás  e  Corregedoria  Geral  de  Justiça,  que  determinou  a

transmissão do acervo ao interino designado;

CONSIDERANDO que a transmissão de acervo é ato que exige

plena atenção do interino, bem como auxílio das funcionárias do cartório e

substitutos legais; 

RESOLVE:

RETIFICAR tão somente o artigo 1° da Portaria 022/2019 da

Diretoria  do  Foro,  em  relação  a  suspensão  de  atendimento  ao  público,

passando o artigo 1° a vigorar com a seguinte redação. 
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Art. 1° - Suspender o atendimento ao público no Tabelionato de

Notas, de Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro e Contratos

Marítimos no dia 20/08/2019, para fins de transmissão do acervo ao interino

momeado Sr. Gustavo Lopes Domingues. 

Art. 2° -  NOMEAR o Oficial de Justiça Francisco Carlos Lobo

Correa, para fazer o levantamento de todos os bens móveis e equipamentos,

devendo lavrar o respectivo laudo de avaliação, bem como fazer a estimativa

de aluguel do prédio locado, o que será feito em portaria própria; 

Art. 3° - DETERMINAR que o Respondente afastado, antes dos

trabalhos de transmissão, deve organizar a serventia de forma a facilitar os

trabalhos de  equipe  de transmissão designada na Portaria  21/2019,  desta

diretoria; 

Art.  4º  –  DETERMINAR que o Respondente afastado realize

reunião com seus prepostos, cientificando-os dos trabalhos de transmissão e

convocando-os no auxílio das atividades; 

Art. 5º –  DETERMINAR que seja apurado e registrado em ata

pelos  servidores  designados  na  portaria  da  Diretoria  do  Foro,  os  serviços

pendentes de execução com emolumentos já pagos, para evitar cobranças

indevidas, observando os prazos de prestação dos atos ou a transferência de

responsabilidade; 

Art.  6° -  DETERMINAR que quanto aos emolumentos – Atos

em  andamento  não  lavrados,  os  servidores  designados  na  portaria  da
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Diretoria do Foro, verifiquem os atos que não se encontram lavrados, mas

cuja  documentação  (certidões,  contatos  com os  interessados,  impostos)  e

outras  providências  para  sua  lavratura  já  foram objeto  de  perquerição  do

respondente; 

Art.  7°  - DETERMINAR  que  os  servidores  designados  na

portaria  desta  diretoria,  anotem  eventuais  irregularidades  encontradas  no

exame das documentações no tempo do trabalho de transmissão do acervo; 

Art. 8° - DETERMINAR que a partir do momento da transmissão

do  acervo,  nada  mais  será  firmado  pelo  Respondente  afastado,  Sr.  Luiz

Augusto Alcântara Gentil. 

Art. 9° - ALERTAR ao Respondente afastado, Sr. Luiz Augusto

Alcântara  Gentil,  quanto  a  sua  responsabilidade  pessoal  pelas  verbas

trabalhistas devidas a seus respectivos prepostos, pelo tempo de duração da

respondência, constituindo esta verba, despesas para os fins do artigo 10, §

1° do Provimento 34 da Corregedoria Nacional de Justiça; 

Art.  10°   -  DETERMINAR  que  no  dia  designado  para  a

transmissão do acervo, o Respondente afastado apresente todas as Certidões

abaixo relacionadas impreterivelmente: 

- Cópia atualizada do Cartão CNPJ da Serventia Extrajudicial;

- Cópia da folha de pagamento do último mês encerrado;

- Cópia da GPS – Guia do último Recolhimento da Previdência

Social, relativa a contribuição previdenciária dos funcionários;
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-  Cópia  da  GRF  –  Guia  do  último  recolhimento  de  FGTS

efetuado, relativo aos funcionários da serventia;

- Cópia da relação dos trabalhadores constantes no arquivo de

envio do sistema SEFIP/GFIP da última GFIP enviada;

-  Cópia de Certidões Negativas de débitos contra a Fazenda

Pública Federal, Estadual e Municipal, da serventia e do respondente interino;

-  Certidão  negativa  trabalhista  da  serventia  e  respondente

interino; 

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça e o Tribunal de

Justiça, bem como, a OAB Subseção de Silvânia e Ministério Público. 

Gabinete  da  Juíza  de  Direto  da  Comarca  de  Silvânia,  aos

dezesseis  dias  do  mês  de  Agosto  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove

(16/08/2019).

Silvânia/GO, 16 de Agosto de 2019.

NATHÁLIA BUENO ARANTES DA COSTA
Juíza de Direito
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