
ICI
corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

Departarnento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

RELATORIO NO 20/2011
(Processo n° 3654265/2011)

Nos dias 22 a 25 de marco e 28 de marco a 11 de abril de 2011, por
determinacao da Senhora Corregedora-Geral da Justica, Des. Beatriz Figueiredo
Franco, comparecemos na Comarca de Cavalcante com o objetivo de auxiliar o
Interventor designado para responder pelo Servico de Registro de Pessoas
Juridicas, Titulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2° de Notas, Registro de
Imoveis, Registro Civil das Pessoas Naturals e de Interdicoes e Tutelas, Sr. Antonio
Silvino Ferreira da Frota, inventariando as matriculas com seus respectivos registros
e averbacoes Iavrados nos Livros de Registro Geral e de Transcricoes, visando
facilitar as buscas quando da expedicao de certidoes solicitadas.

0 auxilio ocorreu em virtude de que o cartorio esta sob intervengao,
sendo que o Registro de Imoveis local nao possui Livro de Indicador Real ou

Pessoal , o que atrasa e muito a busca dos nomes dos proprietarios e das
matriculas.

Durante o periodo em que estivemos na Comarca, digitalizamos cerca
de sete mil e cem (7.100) atos, contendo a data do registro do imovel, o nome e o
CPF do adquirente, a denominacao do imovel, a natureza do titulo apresentado, o
numero da matricula , os numeros das folhas , dos livros, dos registros ou das
averbacoes.

Os livros de Registro Geral inspecionados foram:

Rua 10 , n° 150, 110 andar , St. Oeste , Goiania -Goias- CEP 74. 120-020 - Telefone (62) 3216 -2632 www t go..ius.br 1



corregedoria
geral da justiga
do estado de gojas

• Livro 2;

• Livro 2-A;

• Livro 2-B;

• Livro 2-C;

• Livro 2-D;

• Livro 2-E.

Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio as Comarcas

Os livros de Transcricoes inspecionados foram:

Livro 3;

Livro 3-2;

Livro 3-B;

Livro 3-C;

Livro 3-D.

A"k

Falta , ainda, inventariar os Livros 2-F, 2-G, 2-H e 2-I de Registro Geral

e os Livros BN-1, BN -2, BN-3 e 4 de Transcricoes.

No dia 23 de margo, p.p. foi realizada uma audiencia publica com a
participagao de representantes de diversos segmentos da sociedade local, como
presidente de sindicatos, associag6es, vereadores, prefeito municipal, Ministerio
Publico, representantes dos quilombolas, alem da comunidade em geral.

A audiencia foi conduzida pelos Juizes Auxiliares desta Corregedoria,
Dr. Carlos Magno Rocha da Silva e Dr. Carlos Elias da Silva, com a participagao dos
assessores subscritores deste relat6rio.

Foram tratados diversos assuntos, sendo os mais relevantes no que I
tangem a regularizarao da questao fundiaria , atraves do julgamento da agao
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demarcatbria em tramite naquela Comarca - cadastrar no Programa Justiga Plena, a
lotacao de urn juiz naquela unidade jurisdicional , a realizacao de convenio com o
IFET para o levantamento topografico da area urbana da cidade, bern como a
responsabilizagao dos culpados pela suposta pratica de crimes nos registros
imobiliarios.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Municipi de Cavalcante,
quanto a uma certidao de inteiro teor da area onde sera implementado o Programa
Minha Casa Minha Vida, informamos que ela ja foi expedida e entregue ao Prefeito
Municipal.

E o relatorio que submetemos a vossa apreciacao.

DE ARTAMENTO DE ORIENTACAO E CORREIcAO DA
COORDENADO IA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS COMARCAS DA
CORREGEDO A-GERAL DA JUSTIGA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos
dois dias do me dq ` maio de dois mile onze (02/05/2011).

cius Chaves Cruz Luciana Pinho Chaves Maria Beatri ieirarBorras
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Solan^ê velino Be nAlberto Nunes Guerra Simone ar ed s N. Ribeiro
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