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Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor do Oficio n" 2046/20J2-GAB oriundo da Secretaria do Meio

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, acerca defalsificação de carimbos e

assinaturas de analistas lotados na Gerência de Biodiversidade

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 4195/2012 e do

documento de f. 2, para conhecimento próprio, de seus pares e dos titulares/respondentes dos

cartórios de registro de imóveis sob suas disciplinas.

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

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

ofcirl08/Te]

Atenciosamente,

DESíífBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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SEMARH
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Ofício n°. 2046/2012-GAB

A Sua Excelência a Senhora

Beatriz Figueiredo Franco
Desembargadora - Corregedora Geral de Justiça
Rua 10 n° 150 1 Io andar Setor Oeste

74.120-020 Goiânia-GO

Assunto: Denúncia

GOVERNO DE

GOIÁS
ATORÇA DO CORAÇÃO DO BRASIL

Goiânia, 22 de outubro de 2012.

Senhora Desembargadora,

A parde Cumprimentar a Vossa Excelência, encaminhamos para ciência e denunciar que, por
ação de má fé, foram falsificados carimbos e assinaturas, de alguns analistas da Gerência de
Biodiversidade. Os carimbos e as assinaturas foram usados em Termos de Responsabilidade de
Averbação de Reserva Legal, Termos de Compromisso de Recomposição da Reserva Legal,
memoriais e mapas, que posteriormente foram averbados no Cartório de Registro de Imóveis de
Caiapônia)Goiás. Algumas .destas assinaturas foram reconhecidas no Cartório do 5o ofício, localizado
àRüiT, Centro, em Goiânia,)conforme as 30 (trinta) folhas anexas.

Os analistas que tiveram suas assinaturas falsificadas são: Erica Cristina M. de P. Pereira.
Ialdo Oraque de Queiroz e Murillo Antunes Mourão, sendo deste último uma montagem de sua
assinatura e carimbo, provavelmente retirados de outro processo autorizado. Além de uma autorização
suspeita em nome de Alejandro Alvarado Peccinini, uma vez que o processo continua com pendências.

Estes casos não são isolados, pois conforme já relatado em processode denúncia aberto em 20
de abril com n° 6350/2012 e BO registrado no 9o distrito, foi feita uma falsificação da assinatura e
carimbo da Gerente Cristiane Silva Souza, e é neste cenário de insegurança e preocupação que peço
providências urgentes.

Sugiro que seja remetido aos cartórios um ofício com a recomendação para que todos os
responsáveis pela averbação destes documentos façam consulta no site da SEMARH, a fim de
verificar se o processo foi autorizado, para aí sim averbá-los. O caminho para a consulta on line é:
www.semarh.uoias.aov.br. link serviços > consulta on line > consulta de processo.

As 30 folhas de falsificações foram remetidas ao Ministério Público e a DECCARP.

Atenciosamente,

ilva
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4274725/2012 - Goiânia

Nome : Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH

Assunto : Providência

0 M'HO/2012DESPACHO N

Cuida-se do Ofício n° 2046/2012-GAB, onde noticiada pela

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH - a ocorrência

reiterada de falsificações de carimbos e assinaturas de analistas ambientais lotados em

sua Gerência de Biodiversidade, habilitados a atestar os termos de reservas legais,

bem como o reconhecimento de algumas delas como autênticas pelo 5oTabelionato de

Notas de Goiânia.

Documenta a denúncia cópias de termos, memoriais descritivos

e mapas contendo irregularidades em assinaturas e carimbos dos profissionais Érica

Cristina M. de P. Pereira, laldo Oraque de Queiroz e Murillo Antunes Mourão,

reproduções também remetidas ao Ministério Público e à DECCARP, além da

informação de registro de Boletim de Ocorrência no 9o Distrito Policial desta capital em

decorrência de similar impasse envolvendo a analista ambiental Cristiane Silva Souza.

Ao cabo de todo o narrado, salienta a secretária da SEMARH,

Jackeline Vieira da Silva, que consulta ao endereço eletrônico

www.semarh.qoias.qov.br. link serviços>consulta on line>consu\ta de processo,

possibilita a aferição de autorização ou não de procedimentos relacionados às

averbações a serem implementadas nos registros de imóveis.

Considerando que a delação apresentada reclama, por medida

de segurança, incontinenti atuação desta corregedoria-geral, expeça-se ofício circular
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PODER JUDICIÁRIO
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dirigido a todos os diretores de foro do Estado de Goiás para ciência própria e,

principalmente, dos titulares/respondentes dos cartórios de registro de imóveis afeitos,

encaminhando-lhes cópias do documento de f. 2 e deste despacho.

Lado outro, considerando a notícia de supostas irregularidades

praticadas pelo 5o Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia, encaminhe-se cópia

integral deste expediente ao Dr. Átila Naves Amaral, corregedor natural e permanente

da capital, para assunção das providências pertinentes, que deverão ser informadas a

esta corregedoria-geral em 15 (quinze) dias.

Com os informes ou ultimado o prazo fixado, venha-me

concluso.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, "òO de outubro de 2012.

despi 090CVM/EMFT

DESt^BEÃTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Gera! da Justiça
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