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Oficio Circular n°j30 /2012-SEC

Processo n° 4116186/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

PODER JUDICIÁRIO

('orregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

,05Goiânia de 2012.

Assunto: Orienta sobre a obrigatoriedade de cumprimento da determinação inseria nos arts.

134 da Lei estadual n° 14.140/2001 e 762 da Consolidação dos Atos Normativos desta

Corregedoria-Geral da Justiça.

Senhor(a) Juiz (a).

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços de Registro de Imóveis sob sua disciplina, cópias do

Despacho n° 3208/2012, das peças de fs. 4/5 e 9/10, extraídas do processo em epígrafe,

recomendando especial atenção acerca da exigência do atestado de salubridade para a

efetivação do registro de loteamento e planejamento.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

oiaras:- kc

Atenciosamente.

DESa: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150, 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tjgo.jus.br
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Nome

Assunto

4116186/2012-Goiânia

Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás

Solicita Providências

DESPACHO N° /2012

Alinho-me ao entendimento manifestado no Parecer n°

191/2012 (fs. 9/10), pelo que determino a expedição de ofício circular aos diretores de

foro do Estado de Goiás para que orientem os titulares/respondentes dos registros de

imóveis acerca da obrigatoriedade de cumprimento da determinação inserta nos arts. 134

da Lei estadual n° 16.140/2007 e 762 da Consolidação dos Atos Normativos desta

corregedoria-geral. Faça-se acompanhar a comunicação de cópias das peças de fs. 4/5,

9/10 e deste despacho.

Cientifique-se a comunicante das providências implementadas

por esta Casa em atenção à matéria versada, com o envio de cópia desta decisão.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, J18 de agosto de 2012.

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

RuaYò. vM50, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Ofício n° 180/2012/GAB/SUVISA/SES-GO.

Goiânia, 21 de junho de 2012.

Excelentíssima Senhora Desembaruadora ü

Dra. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO %

Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás.

Rua 10 n° 150 - Edf. Heitor Fleury, Setor Oeste - (Fórum de Goiânia)

Goiânia-Go.

ASSUNTO: Exigência do Atestado de Salubridade - Lei Estadual n° 16.140/2007.

Senhora Corregedora-Geral.
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!• Cumprimentando Vossa Excelência inicialmente, vimos informar que alguns
Cartórios realizam o registro de loteamento sem que o empreendimento tenha o Atestado de
Salubridade. O atestado de salubridade é uma exigência legal conforme previsto no Artigo 134 da
Lei Estadual n° 16.140/2007, que assim estabelece:

2- Art. 134. Todos os loteamentos devem ser aprovados pelo órgão de vigilância
estadual ou municipal, que deverá observar os princípios de proteção à saúde da
população e avaliação de impacto à saúde quanto aos aspectos de salubridade.
drenagem, infra-estrutura sanitária, manutenção de áreas livres e institucionais,
sistemas de lazer, índices de ocupação e de densidade demográfica e outros fatores
que possam ocasionar danos ao ambiente e que impliquem risco à saúde, sob oponto
de vista de sua ocupação e destinação para fins residenciais, comerciais e
industriais.

3. Ressaltamos também que. o Decreto n° 58, de 10 de dezembro de 1937, Artigo Io, §
Io, prevê o seguinte:

4. "Tratando-se de propriedade urbana, o plano e a planta de loteamento devem ser
previamente aprovados pela Prefeitura Municipal, ouvidas, quanto ao que lhes
disser respeito, as autoridades sanitárias, militares e, desde que se trata de área
total ou parcialmente florestada as autoridades florestais. (Redação dada pela Lei n°
4.778, de 1965)".

5. Ademais disso, o Artigo 52, da Lei Federal n° 6.766. de 19 de dezembro de 1979,
determina que é crime contra a Administração Pública o fato de "Registrar loteamento ou
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desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e
venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de
loteamento ou desmembramento não registrado ".

6- Desse modo, salvo melhor juízo, entendemos que os Cartórios do Estado só poderiam
registrar loteamentos com a apresentação do Atestado de Salubridade previsto na Lei Estadual n°
16.140/2007, motivo pelo qual solicitamos de Vossa Excelência que verifique a possibilidade de ser
editada uma Resolução nesse sentido, fato que contribuiria imensamente com nossos trabalhos, em
especial no que tange a salubridade das áreas loteadas.

7. Finalmente, na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência apresentamos
nossos protestos de consideração.

^]/&S\ A&Rs. 05 Q
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Superintendente de Vigilância em Saúde
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Processo nü: 4116186

Nome: Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás
Assunto: Solicita Providências

Parecem0: 191/2012-2a JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA)
informa que algumas serventias extrajudiciais do Estado de Goiás realizam registro
de loteamento sem que o imóvel tenha o atestado de salubridade, cuja exigência
está prevista no artigo 134 da Lei Estadual n° 16.140/2007, e solicita que este
Órgão Correcional edite resolução que vise o cumprimento das disposições contidas
no referido texto legal.

Instada a se manifestar, a douta Assessora de Orientação e
Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, prestou os informes de fl. 07,
esclarecendo que esta Corregedoria já normatizou a questão por meio do artigo
762 da Consolidação dos Atos Normativos, in verbis:

"Art. 762 - Para a efetivação do registro de
loteamento e remanejamento será apresentado perante
o serviço registrai o decreto municipal, acompanhado
de planta, memorial descritivo e relação dos
imóveis, especificando área, limites e
confrontantes, e demais documentos exigidos pela Lei
n° 6. 766/79, bem como a legislação estadual
pertinente à matéria, ou seja, atestado de
insalubridade, declarações da SEMA-GO - Secretaria
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da

Habitação; CREA-GO - Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura" (grifei).

Órgão Correcional.
Constata-se que a matéria já está regulamentada por este

Entretanto, como foi noticiado o descumprimento da exigência
às fls. 04/05, considero de bom alvitre reforçar a necessidade de obediência ao
artigo 762 da Consolidação dos Atos Normativos.

Camila Nina Er^^cimentoe
Rua 10. 150, 1T Andar -St. Oes;

Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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Desse modo, respeitosamente, opino no sentido de que seja
expedido ofício-circular a todos os Juizes de Direito Diretores de Foro deste Estado,
a fim de que orientem aos Oficiais de Registro de Imóveis acerca da necessidade de
cumprirem o disposto no artigo 762 da Consolidação dos Atos Normativos, exigindo
o atestado de salubridade para a efetivação do registro de loteamento e
remanejamento.

Manifesto-me, também, para que seja divulgado no Portal do
Extrajudicial cópia do Ofício-circular.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne Des.a
Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 17 de agosto de 2012.

Camila Nina Erbetta Na
2" Juíza Ai

Rua 10, 150. 11° Andar -St. Oeste, Goiânia -GO -CEP 74120-020 -Telefone (.62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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