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1 -A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

1.1 OBJETIVOS 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída em 
face da aprovação de requerimento subscrito por mais de um 
terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Dilzon Melo. 

Conhecida como CPI dos Cartórios, a Comissão teve.como 
objetivo a apuração de possíveis irregularidades no processo de 
arrecadação, por parte do Poder Público, de custas e 
emolumentos devidos por serviços prestados pelas serventias do 
foro extrajudicial do Estado de Minas Gerais. 

Ao justificar a proposta de instalação da CPI dos Cartórios o 
primeiro signatário do requerimento lembra a competência da 
Corregedoria-Geral de Justiça e do Juiz de Direito Diretor do Foro 
para a fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de 
registro, nos termos do disposto na Lei n° 13.438, de 30 de 
dezembro de 1999. 

Consta ainda na justificação o fato de que o Deputado 
Miguel Martini assegurou, em pronunciamento na Assembléia 
Legislativa, que 95°/o dos recursos a serem arrecadados, relativos 
a custas e emolumentos, não estavam sendo recolhidos pelos 
órgãos competentes, exatamente em decorrência da falta de 
fiscalização da prática dos referidos atos. A evasão de divisas, 
segundo aquele parlamentar, atingiria montante próximo a R$ 
100.000.000,00 (cem milhões de reais) ao ano. 

Os trabalhos da comissão foram prorrogados por sessenta 
dias mediante aprovação de requerimento nesse sentido, em 
13/8/2002. 

Apesar do esforço do SINOREG para inviabilizar a atividade 
da Comissão, mediante propositura de Mandado de Segurança 
em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Comissão 
pôde concluir satisfatoriamente os seus trabalhos, que são 
sintetizados no presente relatório. 

1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

Após a indicação dos membros da Comissão pelas 
lideranças dos partidos com assento nesta Casa Legislativa, 
foram instalados os trabalhos, no dia 02 de abril de 2002, quando 
se realizou a primeira reunião especial da Comissão, sob a 
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presidência do Deputado Dilzon Melo. Na oportunidade, fora 
eleitos o presidente e o vice-presidente da CPI. 

Apurados os votos foi verificada a eleição unânime do 
Deputado Rêmolo Aloise, como Presidente, e do Deputado lvair 
Nogueira, como Vice-Presidente da Comissão, sendo indicado o 
Deputado Agostinho Silveira para atuar como Relator, ficando a 
Comissão com a seguinte composição: 

Deputado Rêmolo Aloise - PFL- Presidente 

Deputado lvair Nogueira - PMDB -Vice-Presidente 

Deputado Agostinho Silveira - PL- Relator 

Deputado Dilzon Melo - PTB- Membro 
Deputado Durval Ângelo - PT- Membro 
Deputado Antônio Carlos Andrada - PSDB- Membro 
Deputado Luiz Fernando Faria- PPB- Membro 

2. A RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PELA 
FISCALIZAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

A Constituição da República estabelece, em seu art. 236, 
que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público, remetendo à lei ordinária 
o tratamento das questões relativas à responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, 
como também a definição acerca da fiscalização, por parte do 
Poder Judiciário, dos atos praticados pelos notários e 
registradores. 

A matéria veio a ser disciplinada pela Lei n° 8.935, de 1994, 
cujo art. 37 determina que a fiscalização judiciária dos atos 
notariais e de registro será exercida pelo juízo competente, assim 
definido na órbita estadual e do Distrito Federal. 

A Assembléia Legislativa, por seu turno, ao promover 
alterações na Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, por meio 
da Lei no 13.438, de 30 de dezembro de 1997, estabeleceu que a 
fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro e 
da contagem, da cobrança e do pagamento de emolumentos será 
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exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direit"' 
Diretor do Foro, de ofício ou mediante requerimento do Ministério ' 
Público ou do interessado, conforme se evidencia do dispostivo 
constante do art. 26 da referida norma. 

2.1 A UTILIZAÇÃO DO SELO PARA CONTROLE DOS ATOS 
NOTARIAIS E DE REGISTRO 

Ao mesmo tempo em que a lei estabeleceu as 
responsabilidades pela fiscalização judiciária das práticas dos atos 
notariais e de registro, como também da contagem, da cobrança e 
'do pagamento de emolumentos, foi instituída a utilização do selo a 
ser aposto nos papéis e documentos expedidos ou submetidos a 
exame e nos livros utilizados, quando da prática dos referidos 
atos. 

Como é do conhecimento público alguns atos notariais, 
como a emissão de certidões, o reconhecimento de firma e as 
autenticações de documentos, não impõem a necessidade do 
registro em livro próprio, por parte das serventias, o que dificulta 
sobremaneira o controle da sua prática. 

A instituição do sistema de selo adveio de proposta do 
Deputado Miguel Martini, exaustivamente debatida por esta Casa 
legislativa, e teve como objetivo a facilitação dos trabalhos de 
fiscalização, especialmente quanto aos atos antes mencionados. 
Na medida em que se coteja o número de selos adquiridos e 
utilizados pela serventia, pode-se chegar à conclusão do número 
de atos praticados, simplificando o trabalho de correição e controle 
do fluxo dos emolumentos e da arrecadação da taxa de 
fiscalização judiciária. 

A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, por meio da Resolução no 383, em 12 de dezembro de 
2001, estabeleceu normas gerais para a Corregedoria-Geral de 
Justiça expedir provimento para disciplinar a utilização do selo de 
fiscalização. 

A efetiva utilização do selo nos documentos emitidos pelas 
serventias do foro extrajudicial, entretanto, embora a lei que o 
instituiu remonte ao ano de 1999, somente veio a ocorrer a partir 
de 02 de abril de 2002, conforme determinação da Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Portaria 
n° 022/2002. 

O resultado mais imediato da adoção das medidas 
propostas constituiu-se, exatamente, numa maior arrecadação de 

-......--
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tributos pelo Estado de Minas Gerais, cujo caixa encontra-se 
atualmente combalido diante de compromissos com o pagamento 
de dívidas, servidores e demais despesas comuns a qualquer ente 
da federação brasileira. 

2.2 A INSTITUIÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

A multicitada Lei n° 13.438, de 1999, instituiu, ainda, por 
força do disposto em seu art. 2°, a Taxa de Fiscalização Judiciária, 
para atender as despesas decorrentes das atividades 
correspondentes ao exercício do poder de polícia de que trata o 
art. 236, § 1°, da Constituição da República. Melhor esclarecendo, 
o pagamento da taxa de fiscalização judiciária consiste na 
contrapartida pelos serviços de fiscalização a serem 
implementados pelo Poder Judiciário. 

Os recursos arrecadados a esse título são transferidos 
diretamente aos cofres do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, conforme disciplinado pelo Decreto Estadual n° 40.976, de 
28 de março de 2000, que dispõe sobre a matéria. 

Os valores a serem desembolsados, a esse título, pelos 
contribuintes que demandam serviços notariais e de registro 
encontram-se discriminados no Anexo 11 da lei e variam de R$ 
0,51 (cinqüenta e um centavos), pagos pela autenticação de cópia 
reprográfica, datilografada, impressa por computador ou 
manuscrita, por documento, a R$ 1.199,02 (mil cento e noventa 
nove reais e dois centavos), pagos quando da lavratura de 
escritura pública de bem de valor patrimonial superior a R$ 
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). 

3. DOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS 

Para apuração dos fatos foram realizadas inúmeras 
reuniões, colhidos depoimentos e requisitados documentos para 
análise a diversas serventias, órgãos e entidades da 
administração do Estado, os quais encontram-se sob a guarda da 
Secretaria da Comissão. 

Ao mesmo tempo, os membros da Comissão receberam as 
demandas de particulares, promoveram visitas a diversas 
serventias de registro imobiliário e de protesto de títulos, colhendo 
informações de toda natureza que pudessem servir de subsídio 
para as conclusões dos trabalhos desenvolvidos. 
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3.1 DAS VISITAS REALIZADAS 
A Comissão pôde constatar, "in loco", a inexistência de uma 

efetiva fiscalização quanto ao recolhimento dos tributos 
correspondentes à prática dos atos notariais e de registro, bem 
como a presença de problemas relativos à qualidade na prestação 
do serviço e ao mecanismo de controle dos atos notariais. 

Apenas a título de exemplo pode-se citar a expedição de 
certidão dos protestos realizados a cada dia, por solicitação dos 
bancos de dados de restrição ao crédito, como SPC e SERASA, 
que permite a inclusão de diversos nomes em uma única 
certidão. Ao registrador, entretanto, é exigida a utilização de um 
selo correspondente a cada nome constante da certidão, o que 
dificulta sobremaneira o controle do ato, desvirtuando, desse 
modo, a utilização do selo. 

Os membros da CPI tiveram acesso aos relatórios das 
inspeções realizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça, os 
quais também sugerem a inexistência de controle quanto ao 
recolhimento aos cofres públicos das taxas devidas em 
decorrência da prática dos atos notariais e de registro. 

Compete ao Poder Judiciário lidar com tais problemas mas, 
exercendo um maior controle sobre os atos e facilitando, ainda, o 
atendimento às partes que procuram os serviços das serventias 
do foro extrajudicial. 

3.2 DA COLETA DE DADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA 

A Taxa de Fiscalização Judiciária é um tributo instituído por 
lei, cujo recolhimento, em princípio, deveria ser fiscalizado por 
técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda. 

A legislação, entretanto, delegou ao Poder Judiciário a 
fiscalização dos atos de registro e notariais, como também a 
fiscalização das serventias, inclusive no que tange ao 
recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, atribuindo esta 
competência à Corregedoria-Geral de Justiça e ao juiz diretor do 
Foro. 

Em face da experiência dos técnicos fazendários 
relativamente à fiscalização e ao levantamento de dados para 
constatação da evasão de divisas, a CPI entendeu de buscar 
subsídios ao seu trabalho, por meio de requerimentos, solicitações 



pessoais e visita ao Secretário-Adjunto da Fazenda, que se 
prontificou a colaborar para a devida apuração dos fatos. 

Embora o Secretário Adjunto se desse conta de que a 
responsabilidade pela fiscalização do recolhimento do tributo 
estivesse na alçada do Poder Judiciário, veio a fornecer à CPI 
documentos de grande valor para a apuração do desvio de 
recursos que deveriam ser carreados aos cofres públicos 

Dentre a documentação requisitada àquele órgão, podem-se 
citar as planilhas contendo o volume da arrecadação dos recursos 
relativos à Taxa de Fiscalização Judiciária em períodos anteriores 
e posteriores à efetiva obrigatoriedade de utilização do selo a ser 
aposto nos documentos expedidos pelos notários e registradores. 

3.3 DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS 

3.3.1 DR EUGÊNIO KLEIN DUTRA - Titular do Cartório do 6° 
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte e Presidente do 
Sindicato dos Notários e Registradores de Minas Gerais -
SINOREG-MG 

Após fazer considerações sobre a competência 
constitucional para a fiscalização dos atos praticados pelos 
notários e registradores, o depoente adiantou as informações 
divulgadas na imprensa relativas à correição recentemente 
realizada em todas as serventias do Estado de Minas Gerais. 

Fez alusão ao pronunciamento da Juíza Corregedora 
Mariza de Melo Porto, que, em entrevista ao jornalista Rogério 
Tavares, assegurou que nenhuma irregularidade grave foi 
constatada e que as recomendações para o aprimoramento dos 
serviços já haviam sido feitas, caso a caso. 

Criticou o papel da mídia, que procura retirar a credibilidade 
das serventias do foro extrajudicial, o qual, segundo o depoente, 
presta, de forma eficiente e correta, relevantes serviços à 
cidadania. 

Teceu críticas aos trabalhos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito à qual, segundo o depoente, não compete exercer, em 
duplicidade, a fiscalização dos serviços notariais e de registro. 

Taxou de inconstitucional e ilegal a Lei no 12.727, cujas 
alterações proporcionaram a instituição do selo e da Taxa de 
Fiscalização Judiciária, buscando, para tanto, argumentos na 
legislação federal e em súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
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Sugeriu reformulações na lei que instituiu a Taxa de 
Fiscalização Judiciária para que fosse retirada da mesma a pecha 
de inconstitucionalidade. 

Protestou pelo fato de os notários e registradores estarem 
obrigados a fiscalizar o recolhimento de tributos federais, 
estaduais e municipais de forma gratuita, estando os mesmos a 
exercer uma função fiscalizadora muito mais eficiente do que a 
exercida pelos próprios fiscais. 

Demonstrou, mediante apresentação de· dados numéricos, 
os custos para manutenção de uma serventia, sugerindo a 
redução do valor da taxa para melhor viabilizar a atividade dos 
notários e registradores. 

Interrogado, esclareceu que a legislação prevê a 
obrigatoriedade de proceder-se a uma correição a cada ano, nas 
serventias, o que não tem ocorrido com regularidade. Disse ser 
possível que aconteça, no interior do Estado, de a serventia 
permanecer sem qualquer fiscalização por períodos superiores a 
três anos. Lembrou a instituição de selos na administração 
Campos Sales, que abandonou esta prática em face do fracasso 
na fiscalização mediante a utilização deste método. Reportou-se à 
implementação da fiscalização por meio de selo no Estado de São 
Paulo onde já foram baixados setenta provimentos. Fez críticas às 
exigências da Corregedoria-Geral de Justiça, que, por meio de 
provimento, exige um selo para cada unidade que componha o 
edifício incorporado ou um selo para cada lote, no caso de 
loteamentos. 

3.3.2 WOLFGANG JORGE COELHO - Presidente da Associação 
dos Notários e Registradores de Minas Gerais - ANOREG-MG 

Em depoimento, disse parecer incorreta a declaração do 
Deputado Miguel Martins de que há de 90 a 95°/o de sonegação no 
recolhimento dos tributos pertencentes ao Estado, por parte das 
serventias de Minas Gerais. Informou que, em sua serventia, não 
houve alteração de arrecadação decorrente da implantação do 
sistema de controle por meio de selos. Confirmou ser feita a 
correição anual, pelo Juiz Diretor do Fórum, em sua serventia, que 
também é objeto de fiscalização mensal. Esclareceu que o 
contador do Fórum, por delegação de competência por parte do 
Juiz Diretor, fiscaliza a arrecadação das serventias. 
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3.3.3 DR LUIZ CARLOS GONÇALO ELOY - Diretor Geral da 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

O depoente entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito 
relatório contendo o repasse ao Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, nos meses de abril e maio de 2002, dos valores relativos à 
Taxa de Fiscalização Judiciária, conforme consta do Decreto n° 
4.976, de 28 de março de 2.000, e também dos ·valores 
repassados às serventias do registro civil pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais. Discorreu sobre as variações entre as 

·arrecadações de 2001 e 2002, não podendo afirmar se as 
discrepâncias apontadas são decorrentes da evasão denunciada 
pelo Deputado Miguel Martini. Reconhece a existência de uma 
fiscalização esporádica, lembrando que a instituição da taxa tem o 
intuito de melhor aparelhar o Tribunal de Justiça para efetivar a 
fiscalização. Esclareceu que a verificação de eventual 
recolhimento da taxa compete à Secretaria de Estado da Fazenda, 
havendo, eventualmente, a ação dos dois órgãos em conjunto. 

3.3.4 DR JOSÉ ANTÔNIO BRAGA - Juiz da Corregedoria-Geral 
de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

O juiz da Corregedoria-Geral de Justiça, por seu turno, 
também deixa aflorar dificuldade do Poder Judiciário para o 
exercício de atividades típicas do fisco, como é o caso da 
fiscalização do recolhimento da Taxa Judiciária por parte dos 
cartórios. Reconhece a necessidade do trabalho conjunto com 
agentes fazendários, até mesmo pela falta de competência do juiz 
para lavrar autuação de natureza tributária. Fez abordagens sobre 
a Lei no 12.920, oriunda de projeto de autoria do Deputado lvair 
Nogueira, que facultou a criação de novas serventias sem que as 
mesmas pudessem ser implementadas, pelo fato de não terem 
sido efetivamente criadas pela lei. Sugeriu parceria entre a 
Assembléia Legislativa e o Tribunal de Justiça para promoção de 
estudos com o objetivo de redefinir o número de serventias 
extrajudiciais do Estado, com base nos critérios populacionais, e 
também o número de atos praticados pelos titulares, dados estes 
que já estão sendo coletados pela Corregedoria. Manifestou o 
depoente concordância com o posicionamento assumido pelo 
Presidente da CPI quanto à necessidade de promover uma ampla 
informatização dos cartórios, em benefício de toda a população. 
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Reconheceu a implantação do selo como um mecanismo de 
melhor acompanhamento da receita proveniente da prestação do 
serviço. 

3.4 -A Lei Estadual n° 12.920, de 29 de junho de 1998 

A Lei n° 12.920, de 29 de junho de 1998, oriunda de projeto 
de autoria do Deputado lvair Nogueira, Vice-presidente desta 
Comissão, fixa critérios populacionais, socioeconômicos e 
estatísticos para a criação, fusão e desmembramento de serviços 
notariais e de registro, regulamentando o dispositivo constante do 
art. 278 da Constituição mineira. 

Conforme consta do art. 1 o da lei aprovada por esta Casa 
Legislativa, poderão ser criadas tantas serventias quantas 
resultarem da redivisão de zona ou comarca, com as respectivas 
jurisdições, que tenha mais de 150.000 habitantes e na qual os 
serviços notaraiais e os de registro tenham ultrapassado, no 
triênio, a média mensal de 400 atos remunerados, não se 
incluindo nesse número as certidões, os atos cujos emolumentos 
sejam reduzidos ou dispensados por disposição de lei federal, os 
protocolos de documentos de dívida que não resultem na lavratura 
de protesto, o reconhecimento de firmas e as autenticações de 
cópias. 

Segundo a orientação constante do art. 278 da Constituição 
do Estado e também da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
o legislador considerou parâmetros populacionais, 
socioeconômicos e estatísticos para a formulação da proposta, 

; facultando a criação de inúmeras serventias em diversas 
comarcas do Estado. 

A efetiva implantação das serventias, entretanto, ainda não 
veio a ocorrer, por razões que confrontam com os interesses de 
toda a sociedade. Segundo o Juiz José Antônio Braga, da 
Corregedoria-Geral de Justiça, a Lei n° 12.920 não contém 
comando de ordem impositiva, pois apenas faculta a criação das 
serventias, tornando-se necessária a reformulação do dispositivo 
constante do seu art. 1° para que seja entendia como regra geral, 
absoluta e imperativa. 

A imediata implantação das serventias cogitadas pela lei, 
amenizaria sobremaneira o problema enfrentado pela população, 
no tocante à qualidade dos serviços, uma vez que a redistribuição 
das competências entre diversas titularidades por certo diminuirá 
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em muito o volume de trabalho dos cartórios já existentes, o que 
possibilitará um atendimento mais eficaz da população. 

4. CONCLUSÃO 

4. 1 - Atualmente, não há qualquer controvérsia quanto à 
natureza pública dos serviços prestados pelas serventias 
extrajudiciais, haja vista o reconhecimento deste fato pela própria 
legislação correlata à matéria, pela doutrina e, notadamente, pela 
jurisprudência oriunda das mais diversas instâncias judiciárias do 
país. 

Tratando-se de serviço público, deve o mesmo ser prestado 
à luz dos princípios norteadores da atividade pública, levando-se 
em conta o atendimento das necessidades dos destinatários, a 
eficiência, a segurança e, especialmente, a modicidade das custas 
e emolumentos, os quais, lamentavelmente, oneram sobremaneira 
todos aqueles que dependem da atividade das serventias 
extrajudiciais. Os custos desses serviços, a propósito, repercutem 
até mesmo no preço das unidades imobiliárias disponibilizadas ao 
mercado pelos empresários da construção civil, haja vista os 
excessivos valores cobrados pelo registro de incorporações 
imobiliárias e desmembramentos, entre outros. 

A verdade é que tais princípios têm sido ignorados na efetiva 
prestação do serviço. Têm chegado a esta comissão reclamações 
acerca da descortesia dos empregados das serventias, da 
imposição de dificuldades de toda ordem para a prática dos atos 
e, até mesmo, do desdobramento de atos em vários outros, para 
que possa ser conferida uma maior arrecadação por parte da 
serventia. 

Em Belo Horizonte, particularmente, a Comissão constatou 
a existência de filas intermináveis, que geram fadiga em todos 
aqueles que dependem dos serviços notariais. Mais que isso, de 
maneira geral os cartórios ocupam instalações precárias que 
obrigam os usuários a aguardar, em pé, a hora do atendimento, 
sem que lhe seja disponibilizado um assento ou mesmo a 
oportunidade de matar a sede ou satisfazer as necessidades 
fisiológicas. 

O mais interessante é que os cartórios que mais arrecadam 
a título de emolumentos são os que apresentam instalações mais 
precárias, deixando de reverter para a sociedade um pouco do 
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vultoso ganho que representa a cobrança pela prática dos atos 
notariais. 

Esta situação torna-se patente na medida em que se 
constata que há anos não se procede à criação de novas 
serventias de modo que o número delas pudesse acompanhar o 
crescimento demográfico e econômico das mais diversas regiões 
do Estado de Minas Gerais. 

É oportuno lembrar que a Constituição do Estado de Minas 
Gerais, por força do disposto em seu art. 278, confere a esta Casa 
legislativa a prerrogativa de fixar, por meio de lei ordinária, os 
critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos, para 
criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais e de 
registro. 

É bem verdade que muitos notários e registradores ocupam 
serventias que pouco arrecadam e inviabilizam até mesmo a 
manutenção de servidores que possam prestar serviços 
condizentes com os anseios da sociedade. 

Por outro lado, outras serventias de registro imobiliário, 
protesto de títulos e notas das grandes cidades do Estado têm-se 
prestado a constituir uma casta de notários e registradores que 
muitas vezes oferecem serviços de qualidade questionável e 
acabam por obter ganhos incompatíveis com a qualidade do 
atendimento, tamanho o número de atos que praticam. 

Torna-se importante, diante do quadro delineado, acolher a 
sugestão do Juiz Corregedor José Antônio Braga, que prestou 
depoimento a esta CPI, no sentido de se constituir comissão 
formada por membros do Poder Judiciário, da Corregedoria Geral 
de Justiça, do Poder Legislativo, da Secretaria de Estado da 
Fazenda, por empresários da construção civil e entidades 
representativas da sociedade para minucioso estudo sobre a 
matéria. 

Essa comissão teria como principal objetivo o levantamento 
de dados e a realização de estudos, com o propósito de aprimorar 
a prestação dos serviços notariais mediante redivisão das 
serventias, adoção de exigências mínimas quanto às instalações 
das dependências físicas da serventia, instituição de mecanismos 
de controle dos atos notariais e do recolhimento dos tributos a eles 
correspondentes. 

Para a consecução desses objetivos, a comissão não pode 
deixar de levar em conta os dados que serão disponibilizados pela 
Corregedoria relativamente ao número de atos praticados pelas 
serventias e à arrecadação, a título de emolumentos, como 
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também os dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e~ 
Estatística - IBGE quanto à população correspondente às " 
comarcas, em estrita consonância com o disposto na Constituição ~--
do Estado de Minas Gerais. 

Mediante a conjunção desses elementos e dos esforços de 
todos os colaboradores, esta Casa terá a condição mínima para 
formular proposta de lei no sentido de definir, em todo o Estado de 
Minas Gerais, um novo quadro para as serventias extrajudiciais, 
em nome do interesse maior de toda a população mineira. 

Esta proposta não poderá deixar de contemplar um pleito de 
toda a sociedade, ratificado pelos parlamentares desta CPI, no 
sentido de que se implemente, o mais rápido possível, a completa 
informatização dos serviços notariais. Tal medida, conjugada com 
a alteração da legislação, poderá permitir ao adquirente de um 
imóvel registrá-lo no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
que melhor atender os seus interesses seja quanto à qualidade na 
prestação do serviço ou quanto ao preço cobrado a título de 
emolumentos. 

Com a adoção destas providências, estar-se-ia, também, a 
formular uma verdadeira redistribuição de renda no Estado pois é 
público e notório que muitas serventias de cidades que 
experimentaram grande crescimento econômico e demográfico 
arrecadam vultosas somas a título de emolumentos sem contudo 
prestar serviço de qualidade. Por outro lado, inúmeras outras 
serventias se vêem obrigadas a prestar serviços adequados sem 
que arrecadem o suficiente para a manutenção dos serviços 
básicos. 

O resultado dessas ações seria a melhor qualidade dos 
serviços notariais disponibilizados ao público, mediante diminuição 
de filas, instalações mais cômodas e rapidez na prestação dos 
serviços. 

A imediata implementação das medidas preconizadas pela 
Lei no 12.920, de 29 de junho de 1998, que fixa critérios 
populacionais, socioeconômicos e estatísticos para criação, fusão 
e desmembramento de serviços notariais e de registro, poderia 
amenizar o problema relativo ao volume de serviços das 
serventias das Comarcas ali enumeradas. Entre elas, podem-se 
citar as cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Uberaba, 
Uberlândia, entre outras que sofreram verdadeira explosão 
demográfica, nos últimos anos, sem contudo ter alterado o seu 
quadro de serventias. 
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Nesse sentido, este relator acolhe a iniciativa do Deputado\
1
· ~~ 

Rêmulo Aloise que, antecipando a conclusão dos trabalhos desta Ple-;,A,.,,I'V; , 

CPI, entendeu por bem sugerir emenda ao Projeto de Lei no 
2.463/2002, quando do seu trâmite na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, corrigindo a distorção existente no 
comando legal, visando à efetiva criação das serventias previstas 
nos demais dispositivos daquela norma. 

A aprovação do projeto, juntamente com a emenda 
sugerida, representa uma imediata adequação do número de 
serventias às necessidades da população das Comarcas de 
grandes cidades mineiras, conforme encontra-se ali enumerado. 

As tabelas que constam dos anexos à Lei no 13.438, de 
1999, estão a indicar a onerosidade dos serviços cartoriais. Cobra-
se, para uma simples autenticação de documento, R$ 2,01, 
dificultando a vida daqueles que diuturnamente necessitam desta 
providência, quer seja para conseguir documentos hábeis à 
propositura de ações judiciais ou mesmo para participar de 
concorrências públicas. Estas são apenas algumas das muitas 
situações que exigem sacrifício dos cidadãos para o pagamento 
dos emolumentos. 

Num país que possui mais de 50 milhões de pessoas 
vivendo abaixo da linha da miséria, os preços estipulados para os 
emolumentos e para a Taxa de Fiscalização Judiciária estão a 
contribuir para a inviabilização do exercício da cidadania, 
inflacionando o mercado em prejuízo de todos, haja vista o ônus 
que representam para os cidadãos comuns e empreendedores o 
pagamento de altos preços pelos serviços mais singelos e o 
enfrentamento dessa burocracia. 

O Estado não pode vislumbrar nesta atividade uma 
perspectiva de ganhos astronômicos para os registradores e 
notários. Muito menos pode procurar, por vias transversas, o 
aumento de receita, penalizando sobremaneira os contribuintes já 
sacrificados pelo grande volume de tributos que são obrigados a 
recolher. 

As tabelas correspondentes às custas e emolumentos 
devem, portanto, ser objeto de estudos e revisão por parte da 
comissão proposta, o que também se encontra na órbita de 
competência desta Casa Legislativa 

A Secretaria de Estado da Fazenda apresentou a esta 
Comissão planilhas contendo a arrecadação da Taxa de 
Fiscalização Judiciária nos três meses anteriores e posteriores à 
instituição da obrigatoriedade do selo nos documentos cartorários, 
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as quais passam a fazer parte deste relatório. Os dados 
colacionados demonstram, de forma inconteste, aumento 
significativo da receita tributária oriunda dos atos praticados pelas 
serventias após a implantação da obrigatoriedade da utilização do 
selo. 

Esta grave situação, por certo, decorre da falta de uma 
efetiva fiscalização e, quem sabe, da inexperiência dos membros 
do Poder Judiciário para atender o comando da legislação, 
praticando atos fiscalizatórios da arrecadação dos tributos, 
atividade típica do órgão fazendário. 

Não se pode exigir de juizes e servidores do Poder 
· Judiciário, afeitos a atos meramente judiciais, a formação técnica 

p 
ara os trabalhos de auditagem e de apuração de dados 
necessários para a fiscalização dos recolhimentos tributários. 

Torna-se importante, nesse aspecto, sugerir ao Corregedor-
Geral de Justiça a formação de comissão mista para atuar de 
forma permanente na fiscalização da arrecadação tributária por 
parte das serventias. 

Essa comissão, composta por técnicos do Poder Judiciário 
e da Secretaria de Estado da Fazenda, receberia treinamento 
específico para que o trabalho de inspeção e de auditagem 
extrapole a superficialidade e passe a verificar, ato por ato, 
documento por documento, guia por guia, o recolhimento do 
tributo, para que o Estado não seja lesado por escrivães pouco 
afeitos ao zelo com o bem público. 

Muitas serventias tiveram variações bruscas na totalidade da 
arrecadação, mês a mês, o que deve ser motivo de prioridade 
para uma rigorosa inspeção e constatação, caso a caso, dos 
motivos da distorção existente entre os dados. Apurada a fraude, 
responde o seu autor pelo delito na esfera administrativa e judicial, 
sendo importante a remessa de cópia deste relatório, de imediato, 
ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais. 

Outro ponto a ser considerado e que pode reverter-se em 
significativo benefício para os cidadãos diz respeito à possibilidade 
de facultar aos titulares das serventias de notas das Comarcas do 
interior do Estado o exercício de suas atividades em toda e 
qualquer cidade mineira, mediante o deslocamento do oficial e do 
livro de notas. 

Esta medida, caso venha a ser adotada ~la CorregsdõTia-
G~, €staria a institucionalizar a concorrência "de fato" 
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entre as serventias, comum nos dias atuais, ainda que dissimulada. ~ 
O oficial dos cartórios de menor movimento, no interior do 

Estado, teria liberdade para trabalhar nos grandes centros, oferecendo 
serviços a preços inferiores à tabela de custas e emolumentos, 
obrigado a manter, apenas e tão-somente, ao preço de tabela, a 
cobrança do tributo correspondente ao ato praticado. 

Em outras palavras, poderiam os oficiais dessas serventias 
oferecer o seryiço a preços menores, abrindo mão de parte do que 
haveriam de arrecadar a título de emolumentos, numa concorrência 
saudável que, por certo, baixaria o custo dos serviços de emissão de 
escritura, reconhecimento de firma e autenticação de documentos, 
entre outros. 

Esta Comissão sugere medidas para o aprimoramento do 
sistema de controle mediante a aposição de selos nos documentos 
cartorários. 

Ouvindo depoimentos de titulares das serventias, representantes 
de construtoras ou mesmo dos servidores dos cartórios, nota-se uma 
certa confusão inicial no processo de adoção do sistema de selos. 

Tome-se, a título de exemplo, o registro de uma incorporação 
imobiliária ou loteamento com dezenas de unidades, quando são 
exigidos selos correspondentes a cada apartamento ou lote, ao passo 
que o ato notarial de incorporação é único. 

Os membros da Comissão puderam constatar, em tais 
processos, a inclusão de inúmeras folhas apenas para que nelas 
fossem apostos os selos correspondentes às unidades, o que cria um 
processo de arrecadação tributária inusitado e custos excessivos para 
o empreendedor da construção civil. 

A mesma situação vem ocorrendo quando da emissão de 
certidões de protestos, por solicitação dos bancos de dados de 
restrição ao crédito. Em uma única certidão, com diversos nomes de 
pessoas e empresas protestadas, são apostos selos correspondentes 
a cada nome. 

A adoção desta prática dificulta a fiscalização, que seria 
sobremaneira desburocratizada e mais prática quanto aos atos 
fiscalizatórios caso fosse utilizado um único selo para cada documento 
emitido. 
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Por último, este Relator acolhe as brilhantes sugestões 
apresentadas na fase de discussão deste Relatório pelo Deputado 
Durval Ângelo, aprimoradas pelos Deputados lvair Nogueira e Luiz 
Fernando Faria, no sentido de que sejam adotadas, ainda, as 
seguintes diligências: 

- anexação, ao relatório, do inteiro teor da emenda formulada 
pelo Deputado Rêmolo Aloise ao Projeto de Lei n° 2463/02, com o 
objetivo de alterar a redação da Lei n° 12.920, de 29 de junho de 1998, 
que fixa critérios populacionais, socioeconômicos e estatísticos para 
criação, fusão e desmembramento de serviços notariais e de registro; 

- imediata instalação de auditoria nos 100 maiores cartórios, 
tomando-se como parâmetro a arrecadação tributária, para 
levantamento dos atos notariais e de registro praticados nos últimos 
cinco anos e verificação da correspondente arrecadação tributária; 

- determinação no sentido de que o trabalho de auditoria seja 
acompanhado por membros do Ministério Público do Estado; 

- encaminhamento de recomendação aos membros das 
bancadas de Deputados e de Senadores do Estado de Minas Gerais 
no Congresso Nacional, para que venham a adotar providências com 
o escopo de alterar a Constituição da República e a legislação federal, 
a fim de que a competência para a prática dos atos notariais e de 
registro seja repassada aos municípios, preservando, outrossim, o 
direito adquirido pelos atuais titulares das serventias. 

Quanto às propostas de alteração sugeridas pelo Deputado lrani 
Barbosa, entende o Relator estarem abrangidas pelo relatório, sendo 
que muitas das diligências sugeridas refogem à esfera de competência 
desta Comissão, uma vez inerentes às responsabilidades do Ministério 
Público e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, podendo 
ser adotadas após o trabalho de auditoria a ser realizado em 
complemento das investigações levadas a efeito por esta Comissão. 

Para a consecução dos objetivos almejados por esta Comissão 
torna-se importante o encaminhamento de cópia deste relatório para 
as seguintes autoridades: 

- Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais; 

- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
- Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais; ~ Q2 
- Secretaria de Estado da Ftz,Jenda. 
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- Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de PLc;Pil.~'-'1:\ 
Minas Gerais. 

- Deputados Federais e Senadores que compõem a bancada do 
Estado de Minas Gerais no Congresso Nacional. 

Esperam os membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito 
ter atendido, com o seu trabalho, os anseios da comunidade mineira, 
que sempre espera do administrador público conduta compatível com 
os interesses de toda a sociedade. 

Belo Horizonte, 1 l de dezembro de 2002 

Presidente 
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OF.SEF.GAB.SEC.NoJ039;o2 

Belo Horizonte, \ q de 2002 

Senhor Deputado, 

Em atenção à solicitação de V.Ex.a, efetuada mediante o Of.Oll/2002/INF, faço encaminhar 
a essa Comissão Parlamentar de Inquérito o relatório dos 100 maiores Cartórios do Estado de Minas 
Gerais em arrecadação de 2001, destacando os seus respectivos recolhimentos no período de janeiro 
a maio de 2002. 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo Senhor 

·V\-J\A .. A .. í 
JOSÉ AUGUSTO TRÓPIA REIS 

Secretário de Estado da Fazenda 

Deputado Estadual RÊMOLO ALOISE 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Belo Horizonte- MG 
•T.I,:?o.• I I t'w- '- .O~·'~~ 
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100 MAIORES CARTÓRIOS DE MG EM ARRECADAÇÃO DE 2001- POR CNPJ 
Arrecadação do Janelro-2002 a Malo-2002 

ORDEM CNPJ RAZÃO SOCIAL 
JAN L002 FEV 2002 r,I!IJ~ 2002 AUR 2002 MAIO 2002 Total 

Taxa de Receitas Taxa de Í Reçeitas Taxa de Receitas Taxa de Receitas Taxa de Receitas Taxa de l Receitas 
Fiscnlizaçiío Judicinis Fiscalizaçjo I Judiciais Fiscalização Judiciais Fiscalização Judiciais Fiscalização Judiciais Fiscalização Judiciais 

--:;---·1-:-:-::-:-::-:-:::-::--:--J-:---:------------------------+--'J~udici:'lria Adicionais Judiciúri:JJ Adicionais Judiciflria Adicionais Judici;iria Adicionais Judiciária Adicionais Judiciflria Adicionais 
1 2Hl5GG37000131 C:Jrtório do 2" oficio de rotesto5 de títulos de l3H 149.813,9(3 113.022,71 I - 114!184,98 - 125.65B.44 - 127.61'1,!32 - 630.597,91 

5 I 2Hl57G51000172 !Cartório do oficio de protestos de títulos de Contaqem I 138.40B,99 I I 94.812,11 I I 90.490,B5 I I 103.875,21 I I 102.326,74 I I 529.915,91 

H 21!l55705000160 Cartóriodo1"oficiodeprote~tosdetitulosdcl3H I 150.905.611 1105.441,90\ - 1121.632,361 123.530,101 I 120.490,921 I 622.001,09 
16746133000141 Cartório do 4° oficio de protestos de títulos de BH 149.606,74 - 113.367.58 ~-~------ __ 114.040,25 124.508,6 I 119.747,99 621.271,17 

2 16745671000111 Cartório do 3• oficio dP. protesto de títulos de BH 146.676,12 111.910,921 - 114.622,60 - 134.645,22 - 114.337,79 - 622.192,65 

H 21296033000109 95.327,8() I I 67.753,841 69.779,431 83.398,721 I 76.653,271 I 392.91B,14 
19177450000182 94.101,93 - 67.9B3,35 69.!316,99 65.959,GG 67.333,79 365.195,72 

8 I 21556018000160 Cartório do 3• ofício de iegist:o d~ imóveis de BH 64.909,97 - -, 67.390,92 -~ - 79.594,56 - 70.167,08 - 77.137,83 - 359.200.36 
9 1_~~-~56505000122 Cartório do s• ofício de notas de BH 68.902.0!! - I 52.557,45 I - 69.326,51 - 72.942,11 - 73.792,77 - 337.520,92 
~ 21355639000106 Cartório do 2° oficio de reqistro de imóveis de BH 77.812,27 - I 46.923,CO j - 75.494,63 - 76.576,10 - 13.908,49 - 291.715.29 
~ 2~355474000126 Cnrtódo do protesto de titules de Montes Cloros 60.787,97 - I 47.S34.~j - 48.336,46 - 49.191,71 - 42.706,06 - 24B.556,67 I -

12 I 16746232000123 Cartório do s• ofício de reoistro de imóveis de BH 69.765,63 - 53.957.261 - 42.336,61 - 53.166,80 - 26.122,31 - 245.348,61 
tU 21'155697000152 Cartório do 6° ofício de registro de imóveis de l3H 53.0G0,80 - 18.608,51 ' - 60.138,29 - 60.053,20 - 47.421,00 - 239.291,80 

__ _!:~_,~_!35G679000Hl5 Cartóflo do 4" ofício de reqistro de> imóveis de nli 39.948,20 - 13.707.51 - 2!1.1:?5,63 - 97.432,17 - 53.029,92 - 233.243,43 
15 I 2:'733513000144 Cartório do protesto de titules de Octim 54.679,22 - 3G.44G.~~3 - 39.074)JO - 44.GT/,20 1.514,93 46.374.27 - 221.251,90 

~1..?:9·129544000180 Cartório do 1" ofício do registro de imóveis de Juiz de l'orn 39.19"1,45 - 31.137,:> 1 - 50.704,04 - 53.344,[13 - 46.'fn0,54 - 221.254,10 
_.!1__j 010()1890000176 Cartório de Protesto de Títulos de Uberaba 52.944,94 - 35.180.57 - 30.900,00 - 39.926,31 - 43.407,61 - 210.359.43 l-----

18 I 21357362000173 Cartório do oficio de reqistro de imóveis de Contagem 39.697,66 - 33.2(;5,40 - 40.075,02 - 30.59B,32 - 43.449,72 - 195.076,12 

1.514,93 

19 I 20452892000179 !cartório do 1° oficio de protesto de titules de Juiz de Fora I 46.809,33 I I 35.713,0C I I 36.932,31 I I 34.202,77 I I 39.341,79 I I 193.005,08 
20 120455168000107 !cartório do 2"oflcio de protesto de títulos de Juiz de Fora I 47.221,04 I I 33.563,62 I - I 38.133,67 I I 34.!395,43 I I 38.117,90 I I 191.931,65 
21 I 21856661000193 !Cartório do 1• ofício de nota de BH I 9.968,94 I I 16.177,16 I - I 20.823,05 I - I 68.155,43 I I 72.202,15 I I 187.326,73 
22 120914248000175ICartóriodoprotestodetitutosdeOivinópotis I 41.542,121 I 33.893,071 I 27.002,30 I I 32.571,70 I I 28.417,161 I 163.426,35 
23 I 00385483000190 I Cartório de Protesto de Títulos de GovemadorValadares I 3~.765,97 I I 28.558,36 I - I 27.565.48 I I 29.353,62 I I 27.087,94 I I 147.331,37 
24 I 21140199000123 I cartório do protesto de titules de Sete Lagoas I 34.080,75 I I 23.630.82 I I 24.446,80 I I 24.435,59 I I 27.651,98 I - I 134.245,94 
25 I 25568072000160 I Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de BH I 23.540,44 I I 70.899,77 I I 35.055,20 I I 29.620,77 I I 24.719,98 I I 133.836,16 
~ 21724B51000157 30.430,821 I 133.514,56 
27 121856463000120 25.473,5B ·- 130.151,06 465.41 
26 I 20372363000165 I Cartório do protesto de titules de Pouso Aleqre I 33.646,76 I I 21.914.03 I - I 27.837,07 I I 25.240,04 I I 19.508,16 I I 12B.146,0G 
29 I 22225676000116 !Cartório de Tllulos o Documentos e Pessoas Jurídicas da Ubertândia I 17.674,20 I I 1B.3B2,92 I I 25.666,33 I I 32.412,70 I I 32.152,72 I I 127.288,87 
30 OQ385463000119 
31 I 2185776800015(3 em 
~ 20451258000111 Cartório do 3" oficio do reqistro ele imóveis de Juiz de Fora ..,..-<;"._ 
33 i 20218632000133 31.957,081 - ;:1.:: 112.67o:jo.-~ 
34 21oss8o2ooot1e 22.545,oo -~ <~ t1t.74i.47\IP-L. "(~ 
35 117391327000134 I cartório do 9•de oficio de notas de BH I 13.284,28 I I 10.613,5<\ I I 12.198,73 I I 21.165,231 I 49.212,83,1'- ~~~2'j~G.474\6fl.~- -~ 
~i 21724877000103 Cartório do 1•oticio de notas de Cont:Jqem 15.53B,22 - 15.882.43 - 16.f.55,42 - 30.869,89 - 25.267.~ /- - """~B3,5.'} ''· "-. - / 
37 i 2í85G372000194 Cartório do 3• oficio de notas de BH 7.821,60 - 16.375,17 - 6.685,90 - 44.565,02 - 2B.37Q-:09 ..---; ( 'IQJ;)N7,49' ,'- -- ---· • .. -s 
38 121856596000104 Cartório do 2• oficio de notas de BH 9.040,24 - 6.829,99 - 9.232,42 - 34.438,55 - 32.43Q,fl.9l ~ ~:-v ~1~12.19 ~- ~ :~:1 ~ / 
39 I 21056810000114 Cartório do t• oficio de rcqistro de titules e documentos de BH 6.038,50 - 18.058,84 - 9.270,75 - 23.109,05 - 30.547;.~ '\.. /="' i...:..> ~?:§/4,84 -
40 121171400000130 15.535,991 - I 12.17G.~!lJ - I 14.781,051 - I 14.180,61 I - I 19.20/~í:f f\-;,z::;::::-,~lf;J'G1,911 
41 21418140000154 - 11.570,30 -111.735,02 - 13.379,71 - 11.412,33 23.3t50ôXI' ~5,07 ,_4_8-.0-9-8-.4-2-
42 I20218517000169ICartóriodeReQistrodcTituloseOocumentosdeNovalima I 112.410,281 I 3.583,15( 113.975,041 22.901,651 3.195,211 13.300,79 ~H3ciW36.202,45I 33.163,68 
43 I 21392394000140 !Cartório dn Registro de Imóveis de Lavras I 13.561,44 I I 8.878,03 I - I 13.610,19 I I 16.695,73 I - I 16.579,37 I I 69.324,76 • 
44 I 20336236000100 I Cartório do t• oficio de notas de Juiz de Fora I 10.172,77 I 1.133,1 O I 7.1 B2,18 I 156,50 I 11.170,37 I 530,78 I 17.700,31 I 2.133,67 I 17.268,53 I 531,66 I 63.514, Hi 4.485,73 

45 2G266064000122 I Cartório do 2• oficio de notas do Santa Luzia I 16.88B,32 I - I 9.498,45 I I 8.424,29 I - I 10.489,18 I - I 19.105,69 I I 64.405,93 

46 L~724flG9000159 1Cnrtórt~o2•onciodonotns~m j 10~9~84 / ~531~9 I - ~~-~11~.2~1~5~,6~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. .. . . ... • '·' ·- "" ... u ..... r- ~· .... ,.,..,.,, .• .,.,..,r .. l,..,.r,,,,.., .. ,.j,.. ,,,!,.rio r,.,,... . tt ~~~n},f) 10.1~7.~0 10.10ô,70 • 
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100 MAIORES CARTÓRIOS DE MG EM ARRU:AOAÇÃO DE 2001 ·POR CNPJ 
Arrecadação do Janolro-2002 a Malo-2002 

JAN 2002 FEV 2002 MAH 2002 
ORDEM CNPJ RAZÃO SOCIAL Taxa de Receitas T:.xa de I Heceitas Taxa de Receitas 

Fis~olização Judiciais Fiscalizaçãc I .Judiciais Fiscalização Judiciais 
Judiciária Adicionais Judiciária Adicicn:.is Judiciária Adicionais 40 20351193000132 Cartório ~rol esta de ti!ulos de Muriaé 14.107,50 7.125.7:JT • 11.022,35 - -49 21077722000114 Cartório do 2• Oficio de Imóveis de Gov. Valadares 13.537.62 5.832,S5 I 12.858.87 - - -50 03643924000102 Cartório do protesto de ti!u!os de Aroqunrl 13.865,45 - 10.990,35 1 10.616,97 - -51 21020626000166 Cmtório do 1• oficio do Notas de lpa!inga 10.169,00 4.657.14 - - 9.329,00 -. 52 20394607000100 Cartório de oficio de E!rotes!o de títulos de Varginha 10.299,67 - 0.180,61 11.327,70 -53 19090463000110 Cartório doj)rotesto de !itulos de Lavras 13.167,50 - 9.249,43 9.474,99 - -54 00073128000185 Cartório do_ protesto de titules de Patos de Minas 11.839,36 - 9.050,99 - 9.038,31 -

55 2141()132000108 Cartório do protesto de titules de Poços de Caldas 14.233,4() - 9.955,05 - 9.291,74 -56 205()3498000170 Cartório do protesto de títulos de Paracatu 11.731,15 - 9.120,24 - 9.524,11 -
57 20438172000159 Cartório Distribuidor de Titulas de Juiz de Fora 12.272,20 - 9.696,99 - 8.767,14 -
58 64/.80684000159 Cartório do protesto de títulos de Passos 10.370,92 - 7.577,52 - 10.247,47 -
59 16741159000105 Cartório de registro civil das pessoas naturais de Venda Nova 6.029,56 - 5.684,14 - 7.875,46 -
60 20352738000125 Cartório do protesto de titules de Ubó - 10.034,92 - 10.019,29 - 10.021,20 
61 20722179000106 Cartório do 3• oficio de notas de Uberl<india 5.672,69 - 4.539,42 - 5.811,26 -
62 20394649000141 Cartório do 1• oficio de notas de Varginha - 8.186,77 - 7.910,56 - 8.638,67 
63 01335499000150 Cartório do protesto de titules de Manhuaçu 11.074,38 - 7.977,59 - 10.194,20 -
64 16740367000181 Cartório do 5]0 oficio de notas de BH 10.079,40 - 6.727,83 - 8.152,20 -
65 20313474000109 Cartório de Registro de Imóveis de Siio João Del Rei 8.379,90 - 6.292,00 - 7.044,87 -
66 21077714000178 Cartório do 1• Oficio de Imóveis de Gov. Valadares - 9.284,67 - 8.153,69 - 8.123,66 
67 00322913000124 Cartório de Registro de Til. e Doc. e Pessoas Juridicas de Selim - 10.305,22 - 7.808,56 - 4.082,89 
68 17412594000140 Cartório do protesto de titulas de Três Corações 9.321,61 - 7.363,17 - 10.316,83 -
69 21415096000129 Cartório de Rc!JiStro de Imóveis de l!a[ubá 0.474,51 - ().436,63 - 5.158,76 -
70 02~42552000185 Cartório do protesto de títulos de Barbacena - 10.173,09 7.442,28 - 6.112.24 
71 2139156000019-1 Cartório de Registro de Imóveis de Varqinha 8.055,53 - 6.1!l7,12 - 7.329,44 -
72 20C9850000016G C:Jrtór1o do Registro de Imóveis do Pará do Minns 6.065,23 - 5.130,81 - 12.316,31 -
73 20875142000100 Cartório de Reqistro de Imóveis de Campo Belo 7.0()6,90 - 5.()20,67 - 0.402,15 -
74 26035295000125 Cartório de oficio de protesto de titulas de Araxá - 8.077,71 - 5.227,09 - 4.649,14 
75 20352787000168 Cartório de Reqis!ro de Imóveis de Ubá - - - 0.021,5() - 22.154,46 
76 23769953000114 Cartório do protesto de títulos de l!aúna - !l.429, 19 - 6.206,09 - 6.411,05 
77 02530895000100 Cartório do protesto de títulos de Nova Serrana 9.276,91 - 4.727,04 - 6.945,85 -
78 21545298000195 Cartório do 2° oficio de notas de João Monlevade 7.970,50 - 6.230,82 - 6.610,96 -
79 20721809000110 Cartório do 1• Oficio de Notas de Patrocinio 7.609,14 - 6.175,34 - 7.626,17 -
80 16745531000143 Cartório de Registro de Imóveis de Santa Luzia 5.290.07 - 11.981,81 - 3.606,43 -
()1 20394631000140 Cartório do 2° oficio de notas de Varginha 7.793,16 - 5.306,53 - 6.651,45 -
()2 20396627000180 Cartório de Registro de Imóveis de l!aúna 8.939,90 - 4.367,68 - 7.008,!l5 -
BJ 20206611000106 Cartório de Rcqistro de Tllulos c Documentos de Una i 7.120,30 - !JA60,U2 - 6.309,02 -
84 210749760001()9 Cartório de Registro de Imóveis de Caralinqa 7.639,90 - 6.009,70 - 6.724,31 -
()5 120031373000137 Cartório de Registro de Imóveis de Araxó - 6.792,63 - 6.873,41 - 7.021,94 
86 22223403000165 Cortório do Reqistro do Imóveis do Monto Ca'rmelo 3.260,14 - U:933,!l3 - 6.007,41 -
07 21145461000122 Cartório do 2" Oficio de Natos de Pedro LeO[;!Oido 4.720.69 - 2.771,53 - 3.660,99 -
00 20053179000152 Cartório de Registro de Imóveis de Fruta! 9.550,30 - 4.136,92 - 4.605,30 -
()9 20321311000160 Cortório do oficio de protesto de títulos de Viçosa 3.930,90 - 6.071,16 - 6.197,15 -
90 1G746257000127 Car1ório do 4• oficio de notas de BH 4.285.23 - 1.873,70 - 2.532,49 -
91 20901206000193 Cartório do protos!o do !l!ulos do Formigo 7.002,20 - 5.045,[19 - 5.456,94 -
92 23774021000160 Cort6riJ de Registro de Imóveis do Nova Serrana 6.549,13 - 2.340,()1 - 2.516,02 -
93 00333208000122 Cart6rlo do atleta de protesto de \1\u\os de Cara\\nga - - 10.188,71 - 4.170,53 -

- .. . . .. ·' '· ·- ... -~---- - r; QQI'\ h,Q - !l.301.!l3 - 5.0'/1,11 
-----
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ABH 2002 MAIO 2002 Total 
Taxa de Receitas Taxa de Receitas Taxa de Beceitas 

Fis<:<>lizaçi\o Judiciais Fiscalizaç.'\o Judiciais Fiscalização Judiciais 
Judici:'lria Adicionais Judiciári:. Adicionais Judiciária Adicionais 
13.031,15 - 14.350,()7 - 59.637,68 
11.154,46 - 15.071,57 58.455,47 -
11.1()0,23 - 10.797,06 57.450,06 -
13.533,37 - 1().962,50 - 56.652,49 
10.432,14 - 14.451,10 - 54.691,22 -
12.203,77 - 10.367,95 - 54.463,64 -
14.409,49 - 9.472,06 - 53.810,21 -
9.374,91 - 9.602,84 - 52.45(),02 -

10.429,37 - 8.949,93 - 49.754,80 -
9.343,49 - 9.465,41 - 49.545,23 -

11.219,55 - 8.910,44 - 4().325,90 -
15.260,84 - 13.160,58 - 48.010,58 -

- 7.833,48 - 8.828.75 - 46.737,64 
14.016,3() - 16.630,62 - 46.670,37 -

- 10.005,8() - 10.365,37 - 45.107,25 
7.833,99 - 7.943,41 - 45.023,57 -

10.114,35 - 9.684,27 - 44.758,05 -
13.078,90 - 9.248,62 - 44.044,37 -

- 9.134,10 8.902,70 - 8.902,70 34.696,12 

- 7.792,32 - 13.129,42 - 43.118,41 
7.411,49 - 7.411,08 •. 41.824,18 -
7.278,24 - 12.297,25 - 41.645,39 -

- 8.040,99 - 7.544,!l8 - 40.113,48 
10.043,74 - 7.790,20 - 39.406,03 -
9.273,5() - 6.177,66 - 38.963,59 -
()()~5.72 - 0.623,31 - 30.778,75 -

- 10.174,20 - 9.995,47 - 38.124,41 

- 5.595,63 - 2.326,91 - 38.09(),58 

- 9.099,39 - 7.()68,57 - 30.014,29 
8.001,94 - !l.502,78 - 37.454,52 -
7.916,72 - 8.579,80 - 37.308,80 -
7.720,38 - 7.655,71 - 36.986,74 ~ 
9.151,20 - 6.557,06 - 36.5~3Y - -~·.s~, ---> 
8.450,68 - 7.099,53 - 35j!0'1 ,.lS -','-:.\ 
6.188,40 - !l.2()0,89 - 3fl~6fo,72 Q- \ \';:' 
5.760,39 - 6.600,48 - ~·b?$5.09 ~ lú -P 
6.0()0,41 - 7.172,65 - 3;!~2{;.97 l\.l" - ,.., 

- 5.590,40 - 6.646,98 \0\. ""31.933,41/ • .::. 
7.522,76 - 6.303,31 - 32.)Q,7')(1!>'-r-. ---s~~ 
6.423,15 - 14.418.12 - 32.002)KI. ~!-Y-,;:<'.';Y 
7.337,72 - 6.205,70 31.99G,Oíf., ~&. 
6.36(),39 - 8.437,69 - 31.005.2,0• I~ -

12.119,72 - 9.953,27 - 30.764,4\1~ 1\~f:, -~::> 
6.202,50 - 5.080,55 - 29.667,7~' 1\\ - 'é' 

11.207,77 - 6.527,41 - 29.221,14 -,~ - . . ' / 
0.251,55 - "6.266,23 - 28.877,02 ,.,~. ~ <!-' 

- 5.222,12 - ú.530,03 28.:!tlOA~ ·" 
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100 MAIORES CARTÓRIOS DE MG EM ARRECADAÇÃO DE 2001 -POR CNPJ 
MII!,;VOUayuu UU VQIICIIU•.LVV./. U IYIUIU•.LVV.L 

ORDEM CNPJ RAZÃO SOCIAL 

95 20451217000125 Cartório do 2° ofício de notas de Juiz de Fora 
96 20900643000107 Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião do Paraíso 
97 70558200000152 Cartório do 1° ofício de reqistro de imóveis de Montes Claros 
90 21856430000180 Cartório do 7" ofício de notas de BH 
99 20451191000115 Cartório do 3° ofício de notas de Juiz de Fora 
100 21171358000192 Cartório de Notas de São Joaquim de Bicas 

TOTAL 
Fonte: Arma~~rl' do Informações e SICAF 
Ef>horaç~o: ::ntiOIEF/SREJSEFMG 
Not~s: 

JAN 2002 FEV 2002 
Taxa de Receitas Taxa de 'I Receitas 

Fiscalização Judiciais Fiscalização Judiciais 
Judiciária Adicionais Judiciória Adicionais 

3.630,67 4.6o3.9G 1 -
- 5.780,34 - 1 3.825,92 

5.393,65 . 3.838.72 1 -
3.473,28 - - I -
7.703,20 - - I -
2.549,60 - 2.357,91 1 -

2.478.155,51 108.180,91 1.073.820.671 92.345,77 

100 maiores recolhimentos dos cartórios por CNPJ nos códigos do taxa de fiscalização )udiciória (161.0) e recoitas judiciais adicionais (100-0) do Estndo do Minas Gorais. 

MAR 2002 
Taxa de Receitas 

Fiscalização Judiciais 
Judiciária Adicionais 

7.267,77 -
- 4.671,57 

5.10/.,22 . 
- -
- -

2.017,92 -
2.120.522,92 114.043,60 

ABR 2002 
Taxa de Receitas 

Fiscalização Judiciais 
Judiciária Adicionais 

3.301,67 -
- 4.710,97 

2.977.45 . 
- -
- -
- -

2.534.152,02 102.749,71 

Os rocolhimontos das taxas acima podam sor efetuodos pelo CNPJ do cartórlo ou CPF dos seus tilularos ou dos outorgantes/outorgados, contudo os vaioros acima foram apurados exciusivamonlo polo CNPJ dos cMórtos. 

. 
lliúúrtflt:tl:xtiTlmrh 

S (DirtnfidatltnlrlJtn:!d 
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MAIO 2002 Total 
Taxa de Receitas Taxa de Receitas 

Fiscalização Judiciais Fiscalização Judiciais 
Judiciária Adicionais Judiciária Adicionais 

7.635,07 - 26.447,94 
- 6.093,50 . 25.090,40 

4.928.62 - 22.320,66 
15.336,65 - 10.009.93 -

- - 7.703,20 -
- - 5.925,43 -

2.435.467,11_ _79.861,64~ _11_._442.110,23 497.902,71 
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Art. ( ... ) - O caput" dos arts. 1º e 2º da Lei nº 12.920, de 29 de junho de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 º - À exceção da Comarca de Belo Horizonte, de entrância especial, à 
qual não se aplica o disposto neste artigo, ficam criadas tantas serventias quantas 
resultarem da redivisão de zona ou comarca, com as respectivas jurisdições, que 
tenha mais de 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes e na qual .os serviços 
notariais e os de registro tenham ultrapassado, no triênio, a média mensal de 
quatrocentos atos remunerados, não se incluindo nesse número as certidões, os 
atos cujos emolumentos sejam reduzidos ou dispensados por disposição de lei 
federal, os protocolos de documentos de dívida que não resultem na lavratura de 
protesto, o reconhecimento de firmas e as autenticações de cópias.". 

"Art. 2º - Na Comarca de Belo Horizonte, ficam criadas novas serventias de 
forma a haver, considerando as já existentes:" 

sala das Comissões,~ S de dezembro de 2002. 

() ~~- ~ ., 
Deputado Rêmolo Alolse 
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LISTAGEM DE DOCUMENTOS DA CPI DOS CARTÓRIOS 

Pasta 1 
Pág. 1 a 45 - Documentação entregue pelo Sr. Eugênio Klein 
Dutra, Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores de 
Minas Gerais -SINOREG/MG, na reunião do dia 23/4/2002; 
Pág. 46 a 49 - Documentação encaminhada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, em 30/4/2002; 
Pág. 50 a 272 Documentação encaminhada pelo 
Desembargador Murilo José Pereira, Corregedor-Geral de 
Justiça, em 7 /5/2002; 
Pág. 273 a 305 - Documentação entregue pelo Sr. Wolfgang Jorge 
Coelho, Presidente da ANOREG/MG, na reunião do 
dia 7 /5/2002; 
Pasta 2 
Pág. 306 a 811 -Documentação encaminhada pelo 1° Tabelionato 
de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 3 
Pág. 812 a 1091 - Documentação encaminhada pelo 2° 
Tabelionato de Protestos de Belo Horizonte, em 
28/5/2002; 
Pasta 4 
Pág. 1092 a 1695 - Documentação encaminhada pelo 3° 
Tabelionato de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 5 
Pág. 1696 a 2122 - Documentação encaminhada pelo 4° 
Tabelionato de Protestos de Belo Horizonte, em 28/5/2002; 
Pasta 6 
Pág. 2123 a 2602 - Documentação encaminhada pelo 3° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 3/6/2002; 
Pasta 7 
Pág. 2603 a 3075 - Documentação encaminhada pelo 3° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 3/6/2002 
(continuação); 
Pasta 8 
Pág. 3076 a 3554 - Documentação encaminhada pelo 3° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 3/6/2002 
(continuação); 
Pasta 9 
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Pág. 3555 e 3556 - Documentação entregue pela Secretaria de~\~$ 
Estado da Fazenda, em 5/6/2002; ~"'Lr-:.t..Rio / 
Pág. 3557 a 3863 - Documentação entregue pelo 2° Ofício de ·----
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 13/6/2002; 
Pág. 3864 a 3904 - Documentação entregue pelo 7° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 14/6/2002; 
Pasta 10 
Pág. 3905 a 4068 - Documentação entregue pelo 7° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 14/6/2002 
(continuação); 
Pág. 4069 a 4321 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17 /6/2002; 
Pasta 11 
Pág. 4322 a 4736 - Documentação entregue pelo 1° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 
(continuação); 
Pasta 12 
Pág. 4737 a 5187 - Documentação entregue pelo 1° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 
(continuação); 
Pasta 13 
Pág. 5188 a 5609 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 
(continuação); 
Pasta 14 
Pág. 561 O a 6002 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 
(continuação); 
Pasta 15 
Pág. 6003 a 6366 - Documentação entregue pelo 1° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 
(continuação); 
Pasta 16 
Pág. 6367 a 6560 - Documentação entregue pelo 1 o Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 17/6/2002 
(continuação); 
Pág. 6561 a 6776 - Documentação entregue pelo 4° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002; 
Pasta 17 
Pág. 6777 a 7116 - Documentação entregue pelo 5° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002; 
Pasta 18 
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Pág. 7117 a 7286 - Documentação entregue pelo 5° Ofício dJ;. ~i 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002 "-~L.<:fJ/t.R\0 / 

(continuação); 
Pág. 7287 a 7 449 - Documentação entregue pelo 6° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002; 
Pasta 19 
Pág. 7 450 a 7846 - Documentação entregue pelo 6° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002 
(continuação); 
Pasta 20 
Pág. 7847 a 7942 - Documentação entregue pelo 6° Ofício de 

· Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 20/6/2002 
(continuação); 
Pág. 7943 a 8267 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002; 
Pasta 21 
Pág. 8268 a 871 o - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 22 
Pág. 8711 a 9183 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 23 
Pág. 9184 a 9654 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 24 
Pág. 96.55 a 1 0038 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 25 
Pág. 10039 a 10519 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 ( cont.); 
Pasta 26 
Pág. 10520 a 10944- Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 27 
Pág. 10945 a 11343 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 28 
Pág. 11344 a. 11787- Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 29 
Pág. 11788 a 12229- Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
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Pasta30 ~ \ Oé4 i i} 
Pág. 12230 a 12727 - Documentação entregue pela SERVAL, em ~ · 
5/7/2002 ( cont.); "(E~:.r.·,o 

Pasta 31 
Pág. 12728 a 13157 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta32 
Pág. 13158 a 13551 - Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 33 
Pág. 13552 a 13933- Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 34 
Pág. 13934 a 14374- Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pasta 35 
Pág. 14375 a 14636- Documentação entregue pela SERVAL, em 
5/7/2002 (cont.); 
Pág. 14637 a 14702 - Documentação enviada pelo 4° Ofício de 
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 9/7/2002; 
Pasta 36 
Pág. 14703 a 14916 -
CONSTRUTORA CAPARAÓ 
Pág. 14917 a 15080 -
CONSTRUTORA ARCO 
L TOA., em 6/8/2002; 
Pasta 37 

Documentação entregue pela 
S. A., em 6/8/2002; 

Documentação entregue pela 
ENGENHARIA E COMÉRCIO 

Pág. 15081 a 15201 - Documentação entregue pela 
CONSTRUTORA CANOPUS EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÕES L TOA., em 6/8/2002; 
Pág. 15202 a 15205 - Documentação enviada pelo Sr. José 
Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da Fazenda, em 
19/8/2002; 
Pág. 15206 a 15456 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de BETIM, em 4/9/2002; 
Pasta 38 
Pág. 15457 a 15914 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de BETIM, em 4/9/2002 (continuação); 
Pasta 39 
Pág. 15915 a 16368 - Documentação enviada pelo Ofício de 
Registro de Imóveis de SANTA LUZIA, em 6/9/2002; 
Pasta 40 
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Pág. 16369 a 16620 - Documentação enviada pelo 2° Cartório de ~~ 0&4~~ 
Registro de Imóveis de SETE LAGOAS, em 6/9/2002; , o / 

PLfNI>.t>-1 

Pág. 16621 a 16866 - Documentação enviada pelo Tabelionato de ·-
Protestos de Títulos de CONTAGEM, em 6/9/2002; 
Pasta 41 
Pág. 16867 a 17 454 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de CONTAGEM, em 6/9/2002 
(continuação); 
Pasta 42 
Pág. 17 455 a 17699 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de CONTAGEM, em 6/9/2002 
(continuação); 
Pág. 17700 a 17884 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de SETE LAGOAS, em 9/9/2002; 
Pasta 43 
Pág. 17885 a 18245 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de SETE LAGOAS, em 9/9/2002 
(continuação); 
Pág. 18246 a 18311 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protestos de Títulos de SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, 
em 9/9/2002; 
Pasta 44 
Pág. 18312 a 18463 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de UNAÍ, em 9/9/2002; 
Pág. 18464 a 18788- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de MONTES CLAROS, em 9/9/2002; 
Pasta 45 
Pág. 18789 a 19195 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de MONTES CLAROS, em 9/9/2002 
(continuação); 
Pasta 46 
Pág. 19196 a 19281 -Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de MONTES CLAROS, em 9/9/2002 
(continuação); 
Pág. 19282 a 19435 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de PATOS DE MINAS, em 1 0/9/2002; 
Pág. 19436 a 19462 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SABARÁ, em 1 0/9/2002; 
Pág. 19463 a 19491 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de ALFENAS, em 1 0/9/2002; 
Pág. 19492 a 19624- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de PATROCÍNIO, em 12/9/2002; 
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Pasta 47 ~-\ ~ :~ 
Pág_ 19625 a 19637 - Documentação enviada pelo 2° Ofício de -~ 
Registro de Imóveis de PARACATU, em 12/9/2002; 
Pág. 19638 a 19662 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de PIUMHI, em 12/9/2002; 
Pág. 19663 a 20030 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de SÃO JOÃO DEL-REI, em 12/9/2002; 
Pasta 48 
Pág. 20031 a 20148 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protestos de Títulos de ALFENAS, em 16/9/2002; 
Pág. 20149 a 20311 - Documentação enviada pelo 2° Tabelionato 
de Protestos de Títulos de JUIZ DE FORA, em 17/9/2002; 
Pág. 20312 a 20392 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SANTOS DUMONT, em 
17/9/2002; 
Pasta 49 
Pág. 20393 a 20454 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SANTOS DUMONT, em 17/9/2002 
(cont.); 
Pág. 20455 a 20667 - Documentação enviada pelo 1 o Tabelionato 
de Protestos de Títulos de JUIZ DE FORA, em 18/9/2002; 
Pág. 20668 a 20829 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protestos de Títulos de GUAXUPÉ, em 
19/9/2002; 
Pasta 50 
Pág. 20830 a 21065- Documentação enviada pelo 1° Tabelionato 
de Protestos de Títulos de ARAGUARI, em 19/9/2002; 
Pág. 21066 a 21246 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SÃO JOÃO DEL-REI, em 
20/9/2002; 
Pasta 51 
Pág. 21247 a 21725 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SÃO JOÃO DEL-REI, em 
20/9/2002 (cont.); 
Pasta 52 
Pág. 21726 a 21903 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SÃO JOÃO DEL-REI, em 
20/9/2002 (cont.); 
Pág. 21904 a 21987 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de PATOS DE MINAS, em 23/9/2002; 
Pág. 21988 a 22161 -Documentação enviada pelo 1° Tabelionato 
de Protestos de Títulos de FORMIGA, em 24/9/2002; 
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Pasta 53 !fi ( ~ E 
Pág. 22162 a 22181 - Documentação enviada pelo Cartório d~ /r;; 

Registro de Imóveis de BOM DESPACHO, em 25/9/2002; ':!:_c:~<t>.P.Io 
Pág. 22182 a 22209 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protestos de Títulos de SABARÁ, em 25/9/2002; 
Pág. 2221 o a 22302 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos e pelo Registro de Imóveis de 
JANAÚ BA, em 25/9/2002; 
Pág. 22303 a 22537 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de FORMIGA, em 3/1 0/2002; 
Pasta 54 
Pág. 22538 a 22835 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de FORMIGA, em 3/10/2002 
(continuação); 
Pasta 55 
Pág. 22836 a 22962 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de FORMIGA, em 3/10/2002 
(continuação); 
Pág. 22963 a 22989 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de VIÇOSA, em 8/1 0/2002; 
Pág. 22990 a 23067 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de ITAÚNA, em 8/1 0/2002; 
Pág. 23068 a 23187- Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de SETE LAGOAS, em 
15/1 0/2002; 
Pág. 23188 a 23231 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23232 a 23266 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de LAGOA SANTA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 56 
Pág. 23267 a 23269 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de JOÃO PINHEIRO, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23270 a 23317- Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de GOVERNADOR 
VALADARES, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23318 a 23472 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de LEOPOLDINA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23473 a 23554- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de IPATINGA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23555 a 23683 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de BOM DESPACHO, em 15/10/2002; 
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Pág. 23684 a 2376_9 - Documentaç~o ~nviada pelo Cartório do 2°; CtS9f!:Jj1 

Ofício de Reg1stro de lmove1s de GOVERNADOR \( / 
VALADARES, em 15/1 0/2002; ~([:r,.Ç.p.lo 
Pasta 57 
Pág. 23770 a 23830 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de LAVRAS, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23831 a 23911 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de PIUMHI, em 15/1 0/2002; 
Pág. 23912 a 24022 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de IPATINGA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24023 a 24122 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de Santa Luzia, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24123 a 24193 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de PASSOS, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24194 a 24211 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de GUAXUPÉ, em 15/1 0/2002; 
Pasta 58 
Pág. 24212 a 24295 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Titulas JANUÁRIA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 24296 a 24669 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Titulas de PASSOS, em 15/1 0/2002; 
Pasta 59 
Pág. 24670 a 24 734 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de GOVERNADOR VALADARES, em 
15/1 0/2002; 
Pág. 24735 a 25096 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de MONTES CLAROS, em 
15/1 0/2002; 
Pasta 60 
Pág. 25097 a 25269 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de ITAJUBÁ, em 15/10/2002; 
Pág. 25270 a 25557 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de JANUÁRIA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 61 
Pág. 25558 a 25692 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de ITAÚ NA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 25693 a 26063- Documentação enviada pelo Cartório do 3° 
Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 
15/1 0/2002; 
Pasta 62 
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Pág. 26064 a 26456- Documentação enviada pelo Cartório do 2°~:· ,~5~ 
Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em ' PL~:~·~~~o 
15/1 0/2002; 
Pasta 63 
Pág. 26457 a 26873- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de UBERLÂNDIA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 64 
Pág. 2687 4 a 27365 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de UNAÍ, em 15/1 0/2002; 
Pasta 65 
Pág. 27366 a 27769 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de U NAÍ, em 15/1 0/2002 
(continuação); 
Pasta 66 
Pág. 27770 a 28214- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de UBERABA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 67 
Pág. 28215 a 28529- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de UBERABA, em 15/10/2002 
(continuação); . 
Pág. 28530 a 28757 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de LAVRAS, em 15/1 0/2002; 
Pasta 68 
Pág. 28758 a 28983 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de LAVRAS, em 15/10/2002 
(continuação); 
Pág. 28984 a 29216 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 69 
Pág. 29217 a 29629- Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 
(cont.); 
Pasta 70 
Pág. 29630 a 29726 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 
(cont.); 
Pág. 29727 - Documentação enviada pelo Tabelionato de Protesto 
de Títulos de VIÇOSA, em 15/1 0/2002; 
Pág. 29728 a 30090- Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/1 0/2002; 
Pasta 71 
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Pág. 30091 a 305~5- Docum,ent~ção enviada pelo Cartório do 1° d>~~ \\ D~. 1 )f 
Ofício de Reg1stro de lmove1s de UBERABA, em 15/10/2002 ~ / 

'-,:.,,t.~\ 

(cont.); 
Pasta 72 
Pág. 30546 a 31011 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERABA, em 15/10/2002 
(cont.); 
Pasta 73 
Pág. 31012 a 31378 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de CONTAGEM, em 15/10/2002; 
Pasta 74 
Pág. 31379 a 31763 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de CONTAGEM, em 15/10/2002 
(continuação); 
Pasta ANEXO 75 
Pág. 31764 a 31972 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de CONTAGEM, em 15/10/2002 
(continuação); 
Pág. 31973 a 32191 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de DIVINÓPOLIS, em 16/1 0/2002; 
Pasta 76 
Pág. 32192 a 32391 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de DIVINÓPOLIS, em 16/10/2002 
(continuação); 
Pág. 32392 a 32423 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de VARGINHA, em 17/10/2002; 
Pág. 32424 a 32553- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de LEOPOLDINA, em 21/1 0/2002; 
Pág. 32554 a 32631 -Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de MURIAÉ, em 21/10/2002; 
Pasta 77 
Pág. 32632 a 32967 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de MURIAÉ, em 21/10/2002 
(continuação); 
Pág. 32968 a 33053 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 
21/10/2002; 
Pasta 78 
Pág. 33054 a 33480 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 
Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em 
21/10/2002 (continuação); 
Pasta 79 
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Pág. 33481 a 33598- Documentação enviada pelo Cartório do 1{.:·-~_/} 
Ofício de Registro de Imóveis de JUIZ DE FORA, em ~ 
21/10/2002 (continuação); 
Pág. 33599 a 33682- Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de SANTOS DUMONT, em 22/1 0/2002; 
Pág. 33683 a 33861 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de MURIAÉ, em 22/1 0/2002; 
Pág. 33862 a 33909 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de VARGINHA, em 23/1 0/2002; 
Pasta 80 
Pág. 3391 O a 34001 - Documentação enviada pelo Tabelionato de 
Protesto de Títulos de IBIRITÉ, em 24/1 0/2002; 
Pág. 34002 a 34236 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de IBIRITÉ, em 24/1 0/2002; 
Pág. 34237 a 34365 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de ARAGUARI, em 24/1 0/2002; 
Pasta 81 
Pág. 34366 a 34830 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de ARAGUARI, em 24/10/2002 
(continuação); 
Pasta 82 
Pág. 34831 a 34962 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de BETIM, em 4/11/2002; 
Pág. 34963 a 35050 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de RIBEIRÃO DAS NEVES, em 
5/11/2002; 
Pág. 35051 a 35092 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de NOVA LIMA, em 11/11/2002; 
Pág. 35093 a 35255 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de PATROCÍNIO, em 18/11/2002; 
Pasta 83 
Pág. 35256 a 3531 o - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de NOVA LIMA, em 18/11 /2002; 
Pág. 35311 a 35434 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de RIBEIRÃO DAS NEVES, em 18/11/2002; 
Pág. 35435 a 35449 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de DIVINÓPOLIS, em 22/11 /2002; 
Pág. 35450 a 35761 - Documentação enviada pelo Cartório de 
Protesto de Títulos de PARACATU, em 27/11/2002; 
Pasta 84 
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Pág. 35762 a 35929 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o<J:~ ~--~--< 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em '~::;~V 
29/11 /2002; 
Pasta 85 
Pág. 35930 a 35992 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pasta 86 
Pág. 35993 a 36228 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pasta 87 
Pág. 36229 a 36651 - Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pasta 88 
Pág. 36652 a 37066- Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pasta 89 
Pág. 37067 a 37540 - Documentação enviada pelo Cartório do 1 o 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pasta 90 
Pág. 37541 a 37720- Documentação enviada pelo Cartório do 1° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pág. 37721 a 37945- Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11 /2002; 
Pasta 91 
Pág. 37946 a 38396 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 29/11/2002 
(continuação); 
Pasta 92 
Pág. 38397 a 38819 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação); 
Pasta 93 
Pág. 38820 a 38972 - Documentação enviada pelo Cartório do 2° 
Ofício de Registro de Imóveis de UBERLÂNDIA, em 
29/11/2002 (continuação). 


