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corregedoria
• geral da justica

Jo estado de goias

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria
de Fiscalizat o e Apoio as Comarcas

Processo no 3654265

RELATORIO NO 69 - COMARCA DE CAVALCANTE

Por determinagao da ilustre Corregedora-Gera I de

Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, nos dias 06, 07 e

08 de Dezembro de 2011, compareci a Comarca de Cavalcante/GO,

para promover o inventario dos Livros, Bens e Materials no Cartorio de

Registro de Pessoas Juridicas, Titulos, Documentos e Protestos,

Tabelionato 20 de Notas (com atribuigoes do Registro de Imoveis e

Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdigoes e Tutela) bern como,

Tabelionato de Notas, Protesto de Titulos, Registro de Contrato

Maritimo, conforme abaixo.

CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS,
DOCUMENTOS E PROTESTOS, TABELIONATO 2° DE NOTAS,
REGISTRO DE IMOVEIS E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDI (;OES E TUTELA

1) Livros de Registro de Imoveis:

a) Protocolo:

Livro n° 1-B:
Termo de abertura datado de 04/12/1972 e escrituragao inicial com o
n° de ordern 4396 e final, o n° de ordem 4972 (fls. 67) em 21/05/76.
Obs.: A partir das folhas 68, o Livro esta em branco.

Livro n ° 1-"B": em duplicidade
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Termo de abertura datado de 27/09/2000 e escrituragao inicial com o
n° de ordern 10.330, em 15/09/2000 e final, o n° de ordem 14.893,
em 28/11/2011.
Obs.: Em uso.

Livro n° 1-C:
Termo de abertura datado de 26/05/1976 e escrituragao inicial com o
n° de ordem 001, em 26/05/1976 e final, com o n° de ordem 5.735,
realizado em 12/12/1985. Termo de encerramento datado de
16/12/1990.

Livro n° 1-D:
Termo de abertura datado de 26/09/2000 e escrituragao inicial com o
n° de ordem 5.736, em 17/12/1985 e final, o n° de ordem 10.329, em
26/09/2000. Termo de encerramento datado de 26/09/2000.

b) Registro Geral:

Livro n° 2:
0 livro encontra-se desmontado, dentro de uma caixa de papel chamex.

Livro n° 2-A:
0 livro encontra-se desmontado, dentro de uma caixa de papel chamex.

Livro n° 2-B:
Termo de abertura datado de 10/09/1980 e com escrituragao inicial da
matricula n° 600 e final, da matricula n° 1.791. Termo de encerramento
datado de 04/03/1997.

Livro n° 2-C:
Termo de abertura datado de J02/1981 e com escrituragao inicial da
matricula n° 662 e final, da matricula n° 1.695. Termo de encerramento
datado de 20/02/1997.
Obs.: a ) Nao obstante o termo de abertura constar data de fevereiro
de 1981, a primeira matricula foi transcrita no dia 05/01/1981.
b) Consta uma alteragao no numero de matricula, feita a lapis, a
partir do n° 1.566.
c) As fls. 280 consta o registro do "Loteamento Morro Encantado",
entretanto, nao especifica o numero da matricula.

Livro n° 2-D:
Termo de abertura datado de 27/01/1982 e com escrituragao inicial da
matricula n° 1.796 e final, da matricula n° 3.091, em 14/02/1982.
Termo de encerramento datado de 04/03/1997.

Livro n° 2-E:
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Termo de abertura datado de 16/08/1982 e com escrituracao inicial da
matricula n° 1.867 e final, da matricula n° 3.016, em 16/08/1982.
Termo de encerramento datado de 08/04/1997.
Obs.: As folhas 266 em diante estao "em branco".

Livro n° 2-F:
Termo de abertura datado de 22/11/1982 e com escrituracao inicial da
matricula n° 3.092, em 14/12/1982 e final, da matricula n° R-2 -
3.228, em 01/03/1984. Termo de encerramento com data de
28/03/2009.

Livro n° 2-G:
Termo de abertura com data de 20/02/1984 e com escrituracao inicial
da matricula n° 3.230, em 18/03/1984 e final, da matricula n° 3.268,
em 21/06/1991. Termo de encerramento datado de 18/02/1997.

Livro n ° 2-H :
Termo de abertura com data de 10/06/1986 e com escrituracao inicial
da matricula n° R-2 - 1.673, em 08/08/1986 e final, da matricula n° R-
3 - 3.321, em 25/09/1987. Termo de encerramento datado de
08/04/1997.
Obs.: As folhas 204 em diante estao "em branco".

Livro n° 2-I:
Termo de abertura com data de 12/05/1987 e com escrituracao inicial
da matricula n° 4.774, em 29/09/1987 e final, da matricula n° 5.127,
em 08/02/1990. Termo do encerramento datado de 20/02/1997.

Livro n° 2-7:
Termo de abertura com data de 08/02/1990 e com escrituracao inicial
da matricula n° 5.127, em 08/02/1990 e final, da matricula n° R.3 -
1.977, em 26/05/1992. Termo de encerramento datado de 20/02/1997.

Livro n° 2-K:
Termo de abertura datado de 07/04/1992 e com escrituracao inicial da
matricula n° R-3 - 4.597, em 28/05/1992 e final, da matricula n° AV.6
- 1.045, em 26/06/1997. Ter,p de encerramento datado de
26/06/1997.

Livro n° 2-L:
Termo de abertura com data de 30/06/1997 e com escrituracao inicial
da matricula n° Av.1 - 5.816, em 30/06/1997 e final, da matricula n°
R.2 - 6.120, em 19/10/2000. Termo de encerramento datado de
28.11.2003.

Livro n° 2-M:
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Termo de abertura com data de 19/10/2000 e com escrituragao inicial
da matricula n° 6.121, em 19/10/2000 e final, da matricula n° 6.500,
em 26/03/2002. Termo de encerramento datado de 01/04/2002.

Livro n° 2-N:
Termo de abertura datado de 01/10/2001 e com transcrigao inicial da
matricula n° 01/10/2001 e final, da matricula n° 6.473, em
01/02/2001. Nao consta termo de encerramento.
Obs.: a ) Todos os registros referem-se a criagao (parcelamento) do
Povoado de Sao Jose.
b) A partir da matricula n° 6.378 consta como data de transcrigao
01.02.01 (retroativa).

Livro n° 2-0:
Termo de abertura datado de 01/05/2002 e com escrituragao inicial da
matricula n° 6.502, em 07/05/2002 e final, da matricula n° 6.783, em
22/09/04. Termo de encerramento datado de 22/09/2004.

Livro n° 2-P:
Termo de abertura datado de 20/11/2003 e com escrituragao inicial da
matricula n° R-3 - 1.837, em 20/11/03 e final, da matricula n° 6.507.
Termo de encerramento datado de 28/08/2007.
Obs.: Anexado com "clips" Av. 7 - 3.075, sem transcrigao na matricula
(fis. 232).

Livro n° 2-Q:
Termo de abertura datado de 27/09/2004 e com escrituragao inicial da
matricula n° 6.784, em 27/09/2004 e final, da matricula 7.081, em
10/11/2006. Nao possui termo de encerramento.

Livro n° 2-R:
Termo de abertura datado de 16/10/2006 e com escrituragao inicial da
matricula n° Av.5 - 706, em 16/10/2006 e final, da matricula n° 7.515,
em 03/11/2008. Nao possui termo de encerramento.

Livro n ° 2-T:
Termo de abertura datado de 03/11/2008 e com escrituragao inicial da
matricula n° 7.516, em 03/11/2008 e final, da matricula n° R-11 -
4.989, em 12/09/2011.
Obs.: a ) Pendentes de transcrigao os registros n°s Av.3 - 402, de
19/9/2011 (fls. 255) e R.11 - 4.989, de 12/09/2011 (fls. 256).
b) A partir das fls. 257, as folhas estao "em branco".

Livro n° 2-U:
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Termo de abertura datado de 06/05/2009 e com escrituragao inicial da
matricula n° 7.687, em 06/05/2009. 0 ultimo ato transcrito e a
matricula n° 7.714, em 02/08/2011 (fls. 32).
Obs.: 0 registro R-6. 7.695, de 11/07/2011 (fls. 12v°) aguardatranscrigao.

c) Livro de Indicador Pessoal:

Livro no s/n:

Termos de abertura com data de 12/05/1941e termo de encerramento
datado de 10/05/1941. Foi utilizado ate as folhas 79.
Obs.: A data do encerramento do Iivro a anterior a data de sua
abertura.

Livro no s/n:

Termo de abertura com data de 26/05/1976, com escrituragao sob os
numeros de ordern 001 a 570 (fls. 290). Termo de encerramento
datado de 03/07/1998.

Livro n° "7":
Termo de abertura datado de 17/03/1999. Em uso.

d) Livro de Indicador Real:

Livro no s/n:

Termo de abertura com data de 26/05/1976, com escrituragao sob os
numeros de ordern 001 a 8.966. Termo de encerramento datado de
24/02/1999.

Livron°4"":

Termo de abertura datado de 17/03/1999 e de encerramento com data
de 23/05/2002.

Livron°4"":
Termo de abertura datado de 29/09/2003. Em uso.

e) Livro de Registro de Terras Rurais Adquiridas por
Estrangeiros•
Termo de abertura datado de maio/1988, com a escrituragao de numero
de ordem 001, em 06/12/93. 0 ultimo ato Iangado: numero de ordem
005, em 12/04/2010 . Em uso.

f) Livro de Registro Auxiliar:
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Livro n ° "s/n":
No possui os termos de abertura e de encerramento. Foi realizado um
unico ato, sem numero de ordem, referente ao registro do Loteamento
"Joaquim Julieta".

Livro n° 3-1:
Termo de abertura corn data de 26/05/1976, com a escrituragao inicial
sob o numero de ordem 001, em 26/05/1976 e final, sob o numero de
ordem 264, em 19/03/1987. Nao possui termo de encerramento.
Obs.: A partir de fls. 263, as foihas estao "em branco".

Livro n° 3-1B:
Termo de abertura com data de 01/03/1991, com a escrituragao inicial
sob o numero de ordem 302, em 03/04/1991. 0 ultimo ato langado se
encontra sob o numero de ordem 535, de 28/07/2011 (fls. 160).
Obs.: Foram encontradas 17 (dezessete) Cedulas diversas
(Pignoraticias, Hipotecarias, etc) prenotadas e nao transcritas no livro
pertinente.

g) Livro de Registro Torrens:
No possui termo de abertura. A escrituragao inicial sob o numero de
ordem 001, de 29/11/1961. 0 ultimo ato langado esta sob o numero de
ordem 14, de 5/10/1968.

h) Livro de Registro Paroquial:
Totalmente escriturado, sern os termos de abertura e de encerramento
bern como, sem borroes, entrelinhas ou espagos em branco.

i) Transcricao das Transmissoes:

Livro no 3:
Termo de abertura e de encerramento com data de 10/05/1941, com
escrituragao inicial sob o numero de ordem 001, em 12/05/1941 e final,
sob o numero de ordem 795, em 03/07/1950.
Obs.: 0 livro se encontra em pessimo estado de conservagao.

Livro no 3/2:
Termo de abertura e de encerramento datado de 23/01/1950, com
escrituragao inicial sob o numero de ordem 797, em 14/09/1950 e final,
sob o numero de ordem 1.470, em 19/12/1958.
Obs.: 0 livro se encontra em pessimo estado de conservaga"o.
Livro no 3-B:
Termo de abertura e de encerramento datado de 12/06/1958, com
escrituragao inicial sob o numero de ordem 1.471. Nao foi possivel
aferir a ultima transcrigao.
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Obs.: 0 livro se encontra em decomposicao.

Livro no 3-C:
Termo de abertura e de encerramento datado de 14/03/1964.
Obs.: 0 livro se encontra em decomposicao, razao porque nao foi
possivel aferir as transcrisoes inicial e final.

Livro n° 3-D:
Termo de abertura datado de 29/09/1973, com escrituracao inicial sob
o numero de ordem 3.235, em 29/09/1973. 0 ultimo ato realizado foi
sob o numero de ordern 3.694, em 26/10/1976. Termo de
encerramento com data de 20/02/1997.

j) Livro de Inscricao Hipotecarias:
Termo de abertura e de encerramento datado de 12/05/1941, com
escriturag5o inicial sob o numero de ordem 001, em 26/04/1954. 0
ultimo ato realizado foi sob o numero de ordem 013, em 07/06/1967,
as folhas 37v. A partir das folhas 38 o livro esta em branco.

k) Livro de Registro Diversos:
Termo de abertura e de encerramento datado de 16/03/1953, com
escrituracao inicial sob o numero de ordern 001, em 26/03/1953. 0
ultimo ato realizado foi sob o numero de ordem 122, em janeiro/1976.

2) Livros de Registro Civil:

a) Livros "A" - Nascimento:
- s/n - Atos praticados em 1960;
- s/n - Atos praticados em 1948;
- s/n - Atos praticados em 1960;
- s/n - Atos praticados em 1893;
- no 06 - em decomposicao;
- n° 08 - em decomposicao;
- n° 09, 10, 11, 12, 13 a 35;
- Em use - n° 36 - ultimo ato praticado sob o no de ordem
18.800, em 07/12/2011.
Obs.: Foi encontrada uma pasta com assentamentos de 1889 a 1896,
com a inscrica"o na capa "Nova Roma".

b) Livros " B" - Casamento:

- Ha 02 livros sem numeracao, com assentamentos de 1889 a 1903;
no 03 - em decomposicao;
no 04 - em decomposicao;

- n°s 05, 06, 07;
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- Em use - no 08 - ultimo ato sob o numero de ordem 422, em
24/11/11.

c) Livro "B" - Auxiliar - Casamento Religioso com efeito Civil;
Em use - no 01 - ultimo ato sob o numero de ordem 18, em

18/07/2008.

d) Livros "C" - Obitos:
- n°s 05 a 06;
- Em use - no 07 - ultimo ato sob o numero de ordem 1.182, em
01/12/2011.

e) Livro "C" - Auxiliar - Natimorto:
- Em use - n° 1 - ultimo ato sob o numero de ordem 16, em
17/10/2011.

f) Livro "D" - Registro de Proclamas:
Em use - no 1 - Nao vem sendo utilizado. Ultimo ato datado de

09/06/2004.

e) Livro "E":
- A escrivania nao possui este livro.

3) Livros do Tab . de Protesto de Titulos:

a) Livros de Apontamentos:

Numero Abertura Encerramento

1 02/10/69 18/04/97

2 18/04 /97 27/12/06

3 28/12/06 29/04/09

4 28/04/09 -o-

O livro de no 03 foi encerrado as fls. 20.
Em use - no 04 - ultimo ato em 30/11/11, sob o numero de

ordem 783.

Obs.:

b) Livros de Registro de Protesto:

de 26/09/2003. 0 ultimo ato praticado data de 29/02/2000.

Livro n° 01:
Termo de abertura datado de 02/10/1969 e de encerramento com data
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Livro no 02:
Termo de abertura datado de 29/02/2000 e sera termo de
encerramento. 0 ultimo protesto lavrado foi em 23/04/2009, as fls. 78.
Obs.: 0 livro esta em branco a partir das folhas 79.

s.

Livro n° 02: (numero em duplicidade)
Foi utilizado o sistema de folhas soltas, entretanto, nao foi encadernado.
Nao foram lavrados os termos de abertura e de encerramento.

Livro n° 03:
E utilizado o sistema de folhas soltas. Foram lavrados 09 (nove) atos,
sendo o ultimo na data de 07/11/2011.

4) Livros de Registro de Pessoa Juridica e de Titulos e
Documentos:

a) Protocolo:
Livro no "s/n:
Termo de abertura e de encerramento datado de 10/05/1941.
Escrituragao inicial sob o numero de ordem 01, em 12/05/1941 e final,
sob o numero de ordem 1.619, em 22/11/1959.

Livro no "s/n":
Termo de abertura e de encerramento corn data de 12/05/1941, corn
escriturag5o sob o numeros de ordem 001 a 400, em 14/05/1941 e
17/11/ , respectivamente.

Livro no 1-A: (Em decomposicao)
Termo de abertura e de encerramento corn data de 02/05/1959.
Escriturag5o inicial sob o numero de ordem 1.620, em 23/11/1959 e
final, sob o numero de ordem 4.395, em 02/12/1972.
Obs.: Falta as paginas n°s 01 e 02.

Livro no 02:
Termo de abertura datado de 16/12/1999, corn escrituracao inicial sob o
numero de ordem 401, em 07g01/2000.
Foi utilizado ate o ato de numero de ordem 837, de 13/04/2009, as fls.
46. A seguir, o Livro se encontra em branco.

Livro nO "' sin":
Em use - Termo de abertura datado de 08/05/2009. Escriturag5o inicial
sob o numero de ordem 795, em 08/05/2009. 0 ultimo ato lancado e o
de numero de ordem 1.239, em 28/11/2011, as fls. 40.

b) Registro Pessoa Juridica:
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Livro n o "A-2":
E utilizado o sistema de folhas soltas. Aguarda encadernamento.
Escrituragao inicial sob o numero de ordem 246, em 24/06/2009 e final,
sob o numero de ordem 323, em 24/11/2011.

c) Registro de Titulos e Documentos:

Livro no " B-2":
Termo de abertura e de encerramento com data de 23/01/1950. Com
escrituragao inicial sob o numero de ordem 326, em 03/01/1953 e final,
sob o numero de ordem 189, em 23/01/1990.
Obs.: A escrituragao foi realizada em ordem decrescente.

Ha duas inscrigoes com o numero 189, sendo que a segunda se
deduz que a sua insergao foi a posteriori.

Livro n° s/n:
Termo de abertura datado de 02/08/1988 e sem termo de
encerramento. Escrituragao inicial sob o numero 001, em 02/08/1988 e
final, sob o numero 245, em 30/03/2009 (fls. 343).

Livro no B-3:
Termo de abertura com data de 11/10/1989 e sem termo de
encerramento. Escrituragao inicial sob o numero de ordem 190, em
24/01/1990. 0 ultimo ato langado sob o numero de ordem 572, cuja
transcrigao nao foi concluida.

Livro no B-4:
E utilizado o sistema de folhas soltas. Nao possui os termos de abertura
e de encerramento. Escrituragao inicial sob o numero de ordem 573, em
06/05/2009 e final, sob o numero de ordem 667, em 26/02/2010.

Livro no B-5:
E utilizado o sistema de folhas soltas. Nao possui os termos de abertura
e de encerramento. Escrituragao inicial sob o numero de ordem 668, em
03/03/2010 e final, sob o numero de ordem 867, em 24/01/2011.

Livro n° B-6:
Em uso . E utilizado o sistema de folhas soltas. Nao possui os termos de
abertura e de encerramento. Escrituragao inicial sob o numero de ordem
868, em 24/01/2011 e final, sob o numero de ordem 919, em
25/11/2011.

5) 2° Tabelionatos de Notas:

Livros de Procurag6es:
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Foram encontrados 18 (dezoito) Iivros ja encadernados. 0 Iivro de
numero 08 esta em duplicidade (8-A).
Em use - Livro no 18 - Confeccionado ate as folhas 124.

Livros de Substabelecimento:
Foram encontrados 02 (dois) Iivros.
Em use - Livro no 02 - Confeccionado ate as folhas 11.

Livros de Escrituras Publicas:
Foram encontrados 33 (trinta e tres) Iivros ja encerrados e
encadernados. (compra e venda, divorcio, inventario e diversas). 0
ultimo Iivro usado e o de numero 23.
Ha diversos numeros de Iivros subdivididos em letras, como exemplo
12, 12-a, 12b, 12c e 12d.
Em use - 0 Iivro no 02 - Escritura Diversas - escriturado ate as folhas
42.

6) Livro de Selos:

TIPO ULTIMO SELO UTILIZADO

Isento 0189B001455

Certidao 0189B003923

Padrao 0189B003824

Certidao - 1 ato 0189B000292

Certidao - 10 atos 0189B000028

Certidao - 100 atos 0189B000017

Relacao de Mobiliarios e Equipamentos:

Quant. Descricao

1 Aparelho de ar condicionado tipo Split, marca Springer, na
Caixa, aguardando montagens

2 Lixeira Plastica

1 Armario de madeira c/04 portas

1 Estante de madeira c/ 05 divisoes

1 Mesa pequena de madeira, na cor mogno

3 Mesas tipo secretaria, na cor tabaco

3 Mesas para computador, na cor tabaco
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1 Mesa pequena em madeira em verniz, c/ 2 gavetas

1 Mesa Grande em madeira em verniz, c/ 6 gavetas

1 Balcao grande de madeira

2 Armarios em ago c/ 2 portas

1 Microcomputador, marca CTIS, c/ teclado, mouse, monitor
LCD Samsung, estabilizador, todos na cor preta, em use

1 Microcomputador c/ teclado e mouse, na cor preta,
desmontado

1 Monitor comum, cor branca, marca Samsung, sem use

1 Microcomputador c/ teclado, mouse, monitor samsung, marca
CTIS, kit multimedia, na cor preta

1 Impressora Multifuncional, marca HP Lasejet M1120 MFP.

1 Impressora Multifuncional, marca HP Officejet 4355 all-in-
one

1 Cadeira giratoria, tipo diretor, cor azul

2 Cadeiras giratoria, tipo secretaria, cor azul

1 Microcomputador c/ teclado, mouse, teclado, monitor LCD
Samsung, estabilizador, todos na cor preta

1 Aparelho de telefone sem fio, marca Siemens

1 Aparelho de telefone, marca Keo

1 Modem Adsl, Wirelless, marca D-Link

1 Modem Adsl, marca D-Link

3 Cadeiras comuns, na cor azul, com almofada

1 Cadeira comum na cor preta

1 Cadeira comum na cor cinza

1 Ventilador, cor azul, marca Hermanos

1 Microcomputador c/ monitor LCD Samsung, teclado, mouse,
Kit multimedia, estabilizador, todos na cor preta

1 Impressora HP DesKjet D 2360, na cor preta

1 Microcomputador c/ Monitor comum, teclado, mouse,
estabilizador, todos na cor branca

1 Mesa em L, na cor branca

1 Mesa tipo secretaria, na cor branca
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1 Balcao c/ 02 gavetas e 4 divisoes, na cor branca

1 Armario de aco, tipo arquivo, na cor cinza e c/ 4 gavetas

1 Circulador de Ar, na cor bege

Obs>: Nao foram relacionados os objetos de utilizagao diaria, tail
como: carimbos, grampeadores, clips, etc..

TABELIONATO 10 DE NOTAS, PROTESTO DE TITULOS , REGISTRO
DE CONTRATO MARITIMO

a) Livros de "Reg. De Procuracoes":
Foram encontrados 04 (quatro) livros com as seguintes numeragao: 02,
03, 04 e 05.

b) Livros de Procuracoes:
Foram encontrados 22 (vinte e dois ) livros ja encerrados. (de 01 a 03,
10, 11, 11 a 13, 16, 16, 17, 18, 20 a 28, 29, 30). Ha livros com
numeragao repetida.
No livro no 28 foram lavradas duas procuragoes.
Em use - Livro no 30 - Confeccionado ate as folhas 186.

c) Livros de Substabelecimento:
Foram encontrados 02 (dois) livros.
Em use - Livro no 02 - Confeccionado ate as folhas 16.

d) Livros de Escrituras Publicas:
Foram encontrados os Livros com as seguintes numeragoes: 01 a 04,
24, 29, 30, 31, 31, 31A, 31B, 31C1, 31C2, 32, 33, 33A, 34 a 42, 44,
44, 45 a 53, 54, 54 a 61, 63, 64 a 70, 70, 73 (diversas), 74, 74, 74A,
74A1, 74A2, 75-001, 75-001, 76, 76, 77, 78, 70, 80 a 82.
Em use - 0 livro no 83 - escriturado ate as folhas 97.

e) Livros de Testamentos:
Foram encontrados 02 (dois), sem atos praticados.

f) Livro de Contrato:
Foi encontrado 01 (um), de no 02, escriturado ate as folhas 30;

g) Livros de Notacoes Testa mentarias:
Foram encontrados 02 (dois), sem atos praticados.

h) Livro de Selos:

TIPO ULTIMO SELO UTILIZADO
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Isento 0188A000003

Reconhecimento de Firma 0188B003992

Autenticagao 0188B006293

Padrao 0188B000471

Relagdo de Mobiliarios e Equipamentos:

Quant. Descrig5o

1 Armario de Madeira, tipo estante (sem portas) c/ 05 divisoes

2 Mesas de madeira com 03 gavetas

I Mesa de madeira s/ gavetas

1 Mesa de madeira c/ 06 gavetas

1 Microcomputador c/ monitor, teclado, mouse, estabilizador,
na cor branca, desmontado

1 Lixeira plastica

1 Armario de aco c/ 02 portas

3 Armarios de madeiras c/ 02 portas
Obs>: Nao foram relacionados os objetos de utilizagao diaria, tais
como: carimbos, grampeadores, clips, etc..

Ha 03 (tres) cadeiras tombada como patrimonio da OAB/GO
(02) e do THE/GO (01).

OBSERVAcOES GERAIS:

Foram encontradas 73 (setenta e tres ) caixas tipo

arquivo contendo documentos a serem catalogados , referentes a todos

os servigos ( Registro Civil, Titulos e Documentos , Protestos, etc.).

No que concerne a tentativa de incendiar a Serventia,

nao houve nenhuma avaria ao mobiliario e equipamentos bem como ao

acervo escritural.
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Ao abrir a sala , encontrei: o balcao de entrada caido

no chao , um armario de ago no meio sala, uma garrafa de refrigerante

com resto de gasolina.

Em anexo segue algumas fotos.

Assim, finalizo o mister que me foi confiado,

continuando a disposica"o para a desenvoltura de tantas quantas forem

as missivas determinadas.

DEPARTAMENTO DE ORIENTAcAO E CORREIcAO

DA COORDENADORIA DE FISCALIZAcAO E APOIO AS COMARCAS

DA CORREGEDORIA -GERAL DA 3USTICA DO ESTADO DE GOIAS,

em Goiania, aos nove dias do mes de dezembro de dois mil e onze

(09.12 . 2011).

c^ \ S,9 C3^,,--
Ose s Machado dos R

14°Assessor Correici"at-
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;i^
a) Balcio caido e Recipiente com gasoline



b) Documentos a serem catalogados:
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