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Ofício Circular n° OâQ /2013-SEC

Goiânia. QD de kjrthSuJJò de 2013

Processo n° 4227140/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Recomenda aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás que

cientifiquem os Registradores de Imóveis sob suas disciplinas a observarem o disposto nos

parágrafos 3" e 4" do artigo 176 da Lei 6.015/1973 e artigo 10. inciso III, §§ 2o e 3". do

Decreto Federal n" 4.449/2002

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 325/2012 e do Parecer

n° 381/12 - I. para conhecimento próprio, de seus pares e cientiílcação dos Registradores de

Imóveis sob suas disciplinas.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRANCO EERREIRA PERILO
CorregedorarGeral da Justiça

ofcir02?'RGG

Rua 10. n" 150. 11° andar. Setor Qesle - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62> 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
corfeg5ec@tiqo.j11r, br



^

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

nome

Assunto

4227140/2012-lpameri

Superintendência Regional do Incra em Goiás

Solicita Providências

DESPACHO N° 3 3*5" /2013

Cuida-se de Solicitação formulada pelo Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, contra o Oficial do Registro de Imóveis

e Tabelionato 1o de Notas da Comarca de Ipameri, Raul Soares, que registrou a

transferência de propriedade de imóvel (f. 09), sem a devida certificação do

georreferenciamento.

Notificado, o Oficial em substituição informou que referido

registro foi anulado (fs. 15/17). Pronunciamento da Assessoria de Orientação e

Correição às fs. 19/20.

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Carlos

Magno Rocha da Silva, opinou pelo arquivamento do feito, após a cientificação do

reclamante e do Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Ipameri e da

expedição de ofícios para os registradores de Imóveis do Estado, a fim de que

observem as determinações legais, relativas ao registro de imóveis (fs. 22/23).

Nessa ordem, porque alcançado o objeto do

procedimento com a anulação do registro, acolho o parecer retro e determino:

-A cientificação do representante legal do Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, encaminhando-lhe cópia da

manifestação de fs. 22/23, da certidão de fs. 15/17e deste despacho;

-Aexpedição de ofício ao Juiz de Direito e Diretor do Foro
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da Comarca de Ipameri, encaminhando-lhe cópia deste despacho, para

conhecimento e devidas providências;

-A expedição de ofícios circulares aos Diretores de Foro

do Estado de Goiás para que recomendem aos Registradores de Imóveis do Estado,

a observância do disposto nos parágrafos 3o e 4o do artigo 176 da Lei 6.015/1973 e

artigo 10, inciso III, §§ 2o e 3o do Decreto Federal n° 4.449/2002.

Cumpridas as providências, arquivem-se os presentes

autos.

À Secretaria Executiva.

L.L

Goiânia, Q. ILde janeiro 20;

Desembargadora NELM

Corregedora-Gerál da Justiça

CO FERREIRA PERILO
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PROCESSO N°

NOME

ASSUNTO

COMARCA

: 4227140/2012

: Superintendência Regional do Incra em Goiás
: Solicita Providências

: Ipameri

CORREGEDORIA

PARECER N° 381/12-1 - Através do expediente de tis. 04/05, o
Superintendente Regional do Incra em Goiás, Jorge Tadeu Jatobá Corrêa, solicita
providências a esta Corregedoria em relação ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ipameri, vez que foram registradas escrituras de transmissão, sem o devido
georreferenciamento certi ficado.

Assim, solicita a esta Casa a nulidade dos registros feitos pelo
Oficial do Registro de Imóveis, sem prejuízo das sanções administrativas aplicáveis ao
caso c a publicidade aos demais serviços registrais do Estado, evitando assim novas
interpelações, pois há notícia de que tais fatos estão ocorrendo, também, em outras
comarcas.

Acompanham o expediente os documentos de tis. 06/09.

Encaminhados os autos à Assessora de Orientação e Correição,
Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, manifesta à 11. 11.

Pronunciamento exarado pelo Substituto de Registro de Imóveis
do Cartório do Io Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Ipameri,
Waldeon Ribeiro Guimarães Júnior, às fls. 15/17.

A Assessora de Orientação e Correição, Simone Bernardes
Nascimento Ribeiro, presta novas informações às tis. 19/20.

Pois bem.

Senhora Corregedora Geral da Justiça, o presente procedimento
tem por substrato fático solicitação de providências em relação Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ipameri, vez que foram registradas escrituras de transmissão,
sem o devido georrefereneiamento certificado.
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De acordo com as informações de fl. 15, o Substituto do
Cartório, Waldcon Ribeiro Guimarães Júnior, providenciou a anulação dos referidos
registros, conforme certidão de inteiro teor de tis. 16/17.

Da análise dos presentes autos, nota-se que o Cartório do Io
Ofício de Notas c Registro de Imóveis da Comarca de Ipameri, adotou as providências
necessárias, no sentido de anular os registros, nos termos solicitados na peça de início.

Por outro lado, entendo conveniente a cientificação do ilustre
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Ipameri, Dr. Luiz Antônio Afonso
Júnior, para conhecimento e providências que entender necessárias.

Assim, quer me parecer condizente a cientificação dos
Registradores de Imóveis do Estado, para que observem c cumpram as determinações
dos parágrafos 3" c 4odo artigo 176, da Lei n° 6.015/1973 e o artigo 10, III, §§ 2o e 3o
do Decreto Federal n° 4.449/2002, a fim de evitar situações como a do presente caso.

Posto isto, Senhora Descmbargadora Corregedora-Geral da
Justiça, caso seja acolhida a manifestação supra, manifesto: a) pela cientificação do
Solicitante, acerca da manifestação e certidão de fls. 15/17; b) pela cientificação do
ilustre Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Ipameri, Dr. Luiz Antônio
Afonso Júnior, ou quem o substitua, para conhecimento e providências que entender
necessárias; c) pela cientificação dos Registradores de Imóveis do Estado, para que
observem e cumpram as determinações dos parágrafos 3o e 4o do artigo 176, da Lei n°
6.015/1973 e o artigo 10, III, §§ 2o e 3o do Decreto Federal n° 4.449/2002.

Após, pauto arquivamento dos presentes autos.

Éo parecer, s.m.j.

Goiânia, 08 de novembro de 2012.

*ÊrfàycJfa<aaSiivtF
l"Juiz Auxiliar da CGJ

<f°

ae m W. Wfia& .St. ttete. Uma - UJ. UP AU20-020 - letefcm (62) 5216-202 - Fax (62)216-2677 - aiwr^tfp.fjsh
•

nnnnnnnnnnriiinigniinn:?niiiiniiniinnniinniin!iiiii



RECEBIMENTO
»••» 1\J) .nsf. da rr.ôs Ob_ j 1 J6 r>A/l >X-/

r«.-..:•.• »<!•»« >mio8 fe lavro o p;,ut.t,utn larmc


