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Ofício Circular n° 3?5 /2013-SEC

Processo n° 4555872/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

PODER JUDICIÁRIO
('orregedoria-Geral da Justicei
Secretaria Executiva

Goiânia. 4°t de(?u™^° de2013.

Assunto: Solicitação para que providenciem junto aos Cartórios de Registro de Imóveis

correspondentes a busca conforme pleiteada no documento de f. 03

Senhor(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho n° 4227/2013 e das fls. 03,12/13, extraídas do processo supramencionado.

Ao ensejo, consigno que as respostas das serventias extrajudiciais deverão ser

encaminhadas diretamente ao endereço gravado no Ofício n° 0447-Z/2013-DPF/ARS/RJ.

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

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

ofçirI000/Tcl

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRÁNC

CorregedororG
EIRAPERILO

ral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62)3213-1581
correqsec(5)tiqo.jus.br
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Processo n° : 4555872/2013

Nome : Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional no Rio de

Janeiro

Assunto : Faz Solicitação

•4mDESPACHO N /2013

Cuida-se do Ofício n° 0447-Z/2013-DPF/ARS/RJ, por meio do

qual o Delegado de Polícia Federal em Angra dos Reis/RJ, Dr. Marcelo André Cortes

Villela, solicita do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás providências junto aos

Cartórios de Registro de Imóveis em busca da existência de bens em nome das

pessoas listadas à f. 3.

O procedimento aqui aportou por determinação contida no

Despacho n° 2051/2013 (f. 5), subscrito pelo Presidente do TJ/GO, Desembargador

Ney Teles de Paula.

Nas linhas do Parecer n° 487/2013 (fs. 12/13), o 3o Juiz

Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, propõe a expedição de ofício circular aos Serviços de

Registro de Imóveis do Estado de Goiás e o retorno dos autos à ínclita Presidência.

É o sucinto relato.

De início, consigno que a Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás é "órgão de orientação, vigilância e fiscalização disciplinar dos

serviços forenses" (art. 1o, RICGJ). Nesta esteira, foi editado o Provimento n° 7/2007 -

SEC, de 8 de junho de 2007, assentando que "a Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás, a partir desta data, não recepcionará expedientes contendo

solicitação para comunicar aos Oficiais de Registro de Imóveis sobre a

indisponibilidade de bem decretada" (art. 1o).

Outrossim, convém salientar que além de não inserir em seu

âmbito de atuação providenciar conforme aqui/pleiteado, a negativa em referência
/ i

decorre, também, da limitada estrutura técnica/rdeste Órgão para atender
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satisfatoriamente a pleitos deste jaez, porquanto ainda não disponibilizada ferramenta

de comunicação direta e célere com as serventias extrajudiciais sem a necessidade de

contato com os magistrados Diretores de Foro, já assoberbados com a imensa gama

de atribuições judiciais e extrajudiciais.

Todavia, da detida análise do pedido aqui enviado depreende-

se a relevância e a peculiaridade da questão em apreço, situação a reclamar auxílio

incontinenti desta Corregedoria-Geral.

Assim sendo, acolho em parte o Parecer 487/2013 - 3o JA-CGJ

(fs. 12/13) e defiro o pedido, determinando expedição de ofício circular a todos os

Diretores de Foro do Estado de Goiás para que providenciem junto aos Cartórios de

Registro de Imóveis correspondentes a busca conforme pleiteada. A comunicação

coletiva deverá se fazer acompanhar de reprodução do Ofício n° 0447-Z/2013-

DPF/ARS/RJ e deste Despacho.

Ao ensejo, consigno que as respostas das serventias

extrajudiciais deverão ser encaminhadas diretamente ao endereço gravado no Ofício

n° 0447-Z/2013-DPF/ARS/RJ (f. 3).

Oficie-se ao Delegado de Polícia Federal solicitante, Dr.

Marcelo André Cortes Villela, enviando-lhe cópia desta decisão.

Ultimadas as medidas alinhadas, tome-se o feito ao Órgão de

autuação, a ínclita Presidência.

À Secretaria Executiva para providências, com urgência.

Goiânia, li-de outubro de 201

EMFT

Desembargadora NELMA
Corregedor

RREIRAPERILO

eral da Justiça



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS

Ofício n° 0447-272013-DPF/ARS/RJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Secretaria da Presidência

Folha: (p-3

Angra dos Reis/RJ, 22 de abril de 2013.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ney Teles de Paula
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Av. Assis Chateaubriand N° 195

Setor Oeste Goiânia GO

74130-013

Assunto: Solicitação (FAZ).

SIGIL0S0

Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, solicito auxílio deste Egrégio Tribunal, no sentido de
encaminhar aos cartórios de registro de imóveis em todo o Estado consulta acerca da
existência de imóvel em nome das pessoas naturais e jurídicas, abaixo relacionadas:

1. Fernando Andrade de Lima Souto, inscrito no CPF sob o n° 467.970-767-49, RG
039949789 IFP/RJ;

2. César Andrade de Lima Souto, inscrito no CPF sob o n° 442.001.707-44, RG 029277381
IFP/RJ;

3. Rogério Costa de Andrade e Silva, inscrito no CPF sob o n° 681.394.207-78, RG
062632922 IFP/RJ;

4. Américo Siqueira Filho, inscrito no CPF sob o n° 134.667.207-53;

5. Locanorte Locadora de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 05.168.663/0001-33;

6. Locanorte Locadora de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 05.168.663/0002-14;

7. CALS Participações e Negócios Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 03.109.999/0001-08;

8. Bingo Barra Mansa Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 04.326.554/0001-34;

Para fins de agilização e economia as respostas poderão ser enviadas por
correio eletrônico (villela.macvQjdpf.qov.br) ou outro meio digital (CD-ROM).

Respeitosamente,

Glaays Regina Vieira Miranda
P / MARCELO ANDRÉ CORTES VILLELAFgt
\

Delegada de Polícia Federal
Titular da DPF Angra dos R»i*

Delegado de Polícia Federal
Matrícula 17.094
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PROCESSO: 4555872

NOME: Departamento de Polícia Federal Superintendência Regional

no Rio de Janeiro

ASSUNTO: Faz Solicitação

PARECER N°: 487/2013 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

Trata-se de expediente (fl. 03) da lavra do Delegado de

Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis - Rio

de Janeiro, Dr. Marcelo André Cortes Villela, solicitando auxílio do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás no sentido de encaminhar aos Serviços de

Registro de Imóveis de Goiás consulta acerca da existência de imóvel em

nome das pessoas naturais e jurídicas relacionadas no referido expediente.

No Despacho n° 2051/2013 (fl. 05), determinou-se o

encaminhamento dos autos a esta Corregedoria para a adoção das

providências pertinentes.

Remetidos os autos à Assessoria de Orientação e

Correição, prestaram informes (fl. 09), esclarecendo que para o

atendimento da presente solicitação, se faz necessária a expedição de

ofício circular a ser encaminhado a todos os serviços de Registro de

Imóveis deste Estado, solicitando-lhes realizarem busGas jíQsyférníòs
solicitados.

at Rua 10, 150, IP Andar - St. Oeste, Goiânia - GO -XÍ? í^nOjO^Q^^teTone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@'tjgó.jus.br
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È o relatório necessário.

Com relação ao pleito que se apresenta, de se observar

que poderia o próprio delegado da Polícia Federal requisitar junto às

serventias extrajudiciais, vez que trata-se de informações públicas e, nos

termos do art. 2o, § 2o, da Lei n° 12.830, de 20 de junho de 20131 (fl. 11), a

autoridade policial, durante a investigação criminal, tem atribuição legal

para tanto.

De todo modo, entendo que não há óbice quanto ao

atendimento da solicitação apresentada.

Desta feita, SUGIRO seja expedido ofício circular a todos

os Serviços de Registro de Imóveis do Estado de Goiás a fim de que

informem àquela autoridade acerca da existência de imóvel em nome das

pessoas naturais e jurídicas relacionadas expediente de fl. 03,

encaminhando-lhes as cópias necessárias.

Ainda, o retorno dos autos à Presidente deste Tribunal

de Justiça após a adoção das providências pertinentes.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne

Desa. Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 15 de^ag<

3o Juiz Auxiliar-CGJ

'Art. 2°. As funções de policia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de
natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
§ 2o. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a reguisição de perícia, informações, documentos e
dados gue interessem ã apuração dos fatos.
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at (\a 10, 150, IP Ara". a. Ceie, G*r© - G3 - CEP 74120-020 - Têfefcre (62) 3216-2632
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