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Ofício Circular n°}%l /2014-SEC

Expediente n° 4958144/2014

PODER.JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geraf da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia, J3 de WJka3 de 2014.

Aos Desembargadores Corregedores-Gerais da Justiça de todos os Estados da Federação e

do Distrito Federal e aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor do OFÍCIO N° 71/2014-DIFda Diretoriado Foro da Comarca de

Ceres e da DECISÃO ADMINISTRATIVA (Autos n° 012/2014 da 2a Vara de Ceres/GO)

referente a anulação da procuraçãopública lavradano Cartório do Primeiro Tabelionato de

Notas daquela Comarca, outorgada por um falsário que se fez passar pelo verdadeiro

proprietário do imóvel

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

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

titulares/respondentes dos serviçosjudiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina, cópia

integral do expediente em epígrafe.

Ao ensejo, consigno que a presente comunicação prescinde de respostas

endereçadas a esta Corregedoria-Geral.

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

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

ofcirI01/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA
Corregedora

OTERREIRAPERILO

1da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.jus.br

fllilliElIsJilIfgiilIflíí^rlJflIflIfaJflJfllislWWWWMWíIIfUísIifJ. íl!f?jíEíil í?JH! '&UiíilPiíí



u

$*

COi^lUIM X CACAO

Expedientes 4958144 Data k 30/05/20:1.4

*IGME ü JD DA COMARCA DE CEREE

A*»Sl.U"l to

L.ocal

; comunicação

: secretaria executiva da corregedoria da just.

i divisão de triagem e protocolo de documentos

ADICIONAL 071/14

histórico :; 0F„ N„ 07:1./14 •••• COMUNICA A ANULAÇÃO DE PRCOJRACAG

DO 1.. TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE. CE-

RES-GO.. „ CONFORME SEGUE EXI::'EDIENTE Eli ANEXO..

GOIÂNIA.. 30 DE:! maio DE 2014

ASSINATURA

Cl Numrs



Zimbra ht^s://webmail.tjgo.jus.br/zimbra/h/printmessage?id=l60045&tz..

Zimbra corregsec@tjgo.jus.br

Anulação de Procuração

De : comarcadeceres@tjgo.jus.br Qui, 29 de Mai de 2014 07:41

Assunto : Anulação de Procuração (#2 anexos

Para : Secretaria Executiva da Corregedoria
<corregsec@tjgo.jus.br>

Bom dia, por ordem do MM. Juiz de Direito e
Diretor do Foro, Dr. Jonas Nunes Resende, segue anexo ofício de n°
071/2014-DIF e Decisão do Processo Administrativo n° 012/2014, para
conhecimento.

Ceres-GO., 29 de maio de 2014.

Att. Simone Guimarães .,,
Auxiliar da Secretaria da Diretoria do Foro

n. Ofício 071-2014-DIF.pdf *
™11 KB
r. Decisão Autos Administrativos de n° 012-2014-Ceres.pdf
te28 KB
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u l VJ UII Cl l Comarca de CERES
dó JUStIÇa GABINETE2a VARA
do estado de goiás

Ofício n° 0?i/2O14 - DIF Ceres, 28 de maiode 2014

À Exma. Sra.
Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
DD\ CORREGEDORA-GERAL DAJUSTIÇA DO ESTADO DEGOIÁS

REFERENTE A ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO DO Io TABELIONATO
DE NOTAS DE CERES *

Exma. Senhora Corregedora-Geral,

Ao cumprimentá-la sirvo-me do presente para comunicar-
lhe que nesta data proferi decisão administrativa ANULANDO Á
PROCURAÇÃOPÚBLICA LAVRADA às fls. 10<l, do Livro n°0058, sob o
selo eletrônico n° 05931401241304012-000032, tendo como outorgante
ROGÉRIO MARCOS ROSA portador da RG n° 3653585 DGPC-GO,
inscrito no CPF n° 827.434.441-34, referente ao imóvel situado na Rua 18,
Qd. £-18, Lt. 17, St Jardim Sorriso II, Ceres-GO, devidamente registrado
no CRI local sob o n° R-2-10.602, pela qual outorgou poderes para vender,
passar recibos e dar quitação, assinar as respectivas escrituras, tendo como
outorgado JOSÉ OLEMAR CARDOSO, portador da RG n° 626103 SSP-
GO, e do CPF n° 252.720.121-00, pelo fato dela ter sido outorgada por um
falsário que se fez passar pelo verdadeiro proprietário do imóvel, fato
descoberto poucos dias após a lavratura da procuração, vez que o
verdadeiro dono do imóvel apareceu no Cartório com o procurador e
comprovou-se a fraude, conforme decisão e cópia de todo o procedimento
administrativo em anexo.

Diante disso, solicito desta Egrégia Corregedoria-Geral da
Justiça que comunique a decisão de anulação da procuração a todos os Juizes de
Direito e Oficiais dos Cartórios Extrajudiciais deste Estado de Goiás e de todo
o Brasil, para conhecimentoe cautelas legais. -,<-;

* ••-• *

Sem maisgata-G-memetito, renovo-lheprotestos de elevada
estima e apreço.

Lesende

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Autos n° 12/2014 de Solicitação de Declaração de Nulidade de
Procuração Pública
Interessado: Cartório do Io Tabelionato de Notas de Ceres-GO

DECISÃO.

O Oficial Tabelião do CARTÓRIO DO Io
TABELIONATO DE NOTAS DE CERES-GO veio a esta Diretoria do
Foro informar que no dia 22.05.2014 foi lavrado naquele Cartório uma
PROCURAÇÃO PÚBLICA às fls. 104, do Livro n° 0058, sob o selo
eletrônico n° 05931401241304012-000032, a pedido de ROGÉRIO
MARCOS ROSA portador da RG n° 3653585 DGPC-GO, inscrito no
CPF n° 827.434.441-34, referenteao imóvel situado na Rua 18, Qd. Z-18,
Lt. 17, St. Jardim Sorriso II, Ceres-GO, devidamente registrado no CRI
local sob o n° R-2-10.602, pela qual outorgou poderes para vender, passar
recibos, e dar quitação, assinar as respectivas escrituras, tendo como
outorgado JOSÉ OLEMAR CARDOSO, portador da RG n° 626103 SSP-
GO, e do CPF n° 252.720.121-00, sendo que para a lavratura da
procuração foram apresentados todos os documentos dos envolvidos, além
das certidões negativas de débitos e de existência de ações cíveis contra a
pessoa do vendedor.

E que após observadas as formalidades legais e a
prudência notarial, bem como a ausência de traços de falsificação na
Carteira Nacional de Habilitação do outorgante, acabou sendo lavrada a
procuração.

Contudo, não tardou para aparecer no Cartório o
verdadeiro proprietário do imóvel com a notícia de que o ato praticado
naquela serventia era uma fraude, tendo o falsário utilizado todos os dados
do proprietário na Carteira Nacional de Habilitação, documento este
utilizado para a identificação no ato da lavratura da procuração no ato
notarial. ^—" ""jv.
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Afirma ainda ter procurado a Delegacia de Polícia de
Ceres-GO e registrado Boletim de Ocorrência Policial no dia 28.05.2014
comunicando ter sido vítima da fraude na lavratura da procuração.

Diante disso, o Oficial do Cartório REQUER SEJA
DECLARADA A NULIDADE DAPROCURAÇÃO.

Juntou documentos.

Relatados. DECIDO.

Diante da documentação acostada aos autos,
principalmente do Boletim de Ocorrência Policial lavrado pelo Oficial do
Cartório do Io Tabelionato de Notas requerente, Sr. HEIJI GUSHIKEN
DUARTE, comunicando ter sido vítima da fraude na lavratura da
procuração acima mencionada (fls. 13/14), restou claramente evidenciado
que PROCURAÇÃO PÚBLICA lavrada às fls. 104, do Livro n° 0058,
sob o selo eletrônico n° 05931401241304012-000032, a pedido* de
ROGÉRIO MARCOS ROSA portador da RG n° 3653585 DGPC-GO,
inscrito no CPF n° 827.434.441-34, referente ao imóvel situado na Rua
18, Qd. Z-18, Lt. 17, St. Jardim Sorriso II, Ceres-GO, devidamente
registrado no CRI local sob o n° R-2-10.602, pela qual outorgou poderes
para vender, passar recibos e dar quitação, assinar as respectivas
escrituras, tendo como outorgado JOSÉ OLEMAR CARDOSO, portador
da RG n° 626103 SSP-GO, e do CPF n° 252.720.121-00, É PRODUTO
DE UMA FRAUDE, vez que outorgada por pessoa diversa do verdadeiro
proprietário do imóvel.

E para a validade do negócio jurídico o art. 104 do
Código Civil exige os seguintes requisitos: I - agente capaz: II - objeto
lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não
defesa em lei.

t

Já o art. 166, incisos IV, V e VI, do Código Civil
dispõe que "é nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma
prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei
considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo
fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou
proibir-lhe a praticassem cominar sanção". .

i
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria de Apoio

Expediente n°: 4958144/2014

Nome : Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Ceres

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° 2382/2014

Atendendo a solicitação do Juiz de Direito Diretor do Foro da

Comarca de Ceres, Dr. Jonas Nunes Resende, e, evidenciada a relevância do Ofício n°

71/2014 - DIF, o qual solicita seja dado o conhecimento a todos os Juizes de Direito e

Oficiais dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de Goiás e do Brasil, que por força da

decisão administrativa proferida no procedimento instaurado perante este Juízo,

autuado sob o n° 12/2014, foi determinada a anulação da procuração pública lavrada

no Cartório do Primeiro Tabelionato de Notas daquela Comarca, no dia 22/05/2014,

com selo eletrônico n° 05931401241304012-000032, determino a expedição de ofício

circular a todos os Corregedores-Gerais das Justiças dos Estados e aos Diretores de

Foro do Estado de Goiás para ciência própria e transmissão aos demais magistrados,

bem como para as Serventias Judiciais e Extrajudiciais. Referida comunicação deverá

se fazer acompanhar de cópia integral do expediente.

Cientifique-se o magistrado solicitante, inteirando-o das

providências assumidas por esta Corregedoria-Geral em atenção à matéria

apresentada, com o envio de reprodução deste despacho.

À Secretaria Executiva.

Após, arquive-se.

GoiâniaJtO de julho de Í0V

LMP

Desembargadora NELMA
Corregedora-

RREIRAPERILO

I da Justiça


