
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Ofício Circular n° l*f }y2012-SEC

Goiânia, 27 de setembro de 2012.

Aos magistrados Diretores de Foro

Senhor(a) Juiz(a),

No escopo de atender ao determinado no Ofício Circular n° 68/CNJ/COR/2012,

expedido pela então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon, encaminho a

Vossa Excelência cópias do Despacho n° 3700/2012 e dos documentos nele citados, para

conhecimento próprio e, principalmente, para ciência dos titulares/respondentes pelos serviços

de Registro de Imóveis das respectivas jurisdições, das orientações e recomendações referentes à

obrigatoriedade de alimentação das informações atinentes à aquisição de terras por estrangeiros

no sistema criado para esse fim, via Portal Extrajudicial, ressaltando, contudo, que fica mantida a

sistemática de remessa dos citados informes à Superintendência Regional do INCRA em Goiás,

consoante disposto no Despacho n° 3809/2011 e no Ofício Circular n° 147/2011-SEC (does.

anexos). Da mesma forma, segue inflexível a obrigatoriedade de cumprimento pelos

registradores do ordenado no art. 11, parágrafo único, Lei n° 5.709/71 e no art. 16, parágrafo

único, Decreto n° 74.965/74, de idênticos conteúdos1.

CAI:

Atenciosamente,

DES.a'BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

1 "Quando se Iraiar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, a relação mencionada neste
artigo deverá ser remetidatambém à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional".
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4180194/2012

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Providência

•3K)0DESPACHO N /2012

Cuida-se de pedido de providências (n° 0002981-

80.2010.2.00.0000) em que a Corregedoria Nacional de Justiça - evento n° 336 -,

verificou o não atendimento das determinações contidas no Ofício Circular n° 24/2010

por algumas corregedorias estaduais quanto ao exato cumprimento do disposto nos

artigos 10, 11 e 12, c/c artigo 1o, § 1o, todos da Lei n° 5.709/71, que trata da aquisição

de imóveis rurais por estrangeiros, mais especificamente sobre a fiscalização e controle

das comunicações remetidas pelos registradores de imóveis e notários.

Pontuando não ter competência para o controle "direto" das

referidas aquisições, a Corregedoria Nacional de Justiça afirma que as casas censoras

locais, verdadeiras responsáveis por tal providência (artigos 11, Lei 5.709/71, e 16,

Decreto n° 74.965/74), estão em mora quanto à coleta e organização dos dados

consolidados informados pelos respectivos serviços extrajudiciais em periodicidade

trimestral. Ademais, firma a existência de inúmeras informações prestadas direta e

individualmente no procedimento eletrônico supracitado, causando certo tumulto no

feito.

Sinalizou que o efetivo controle das aquisições em tela deve

ir muito além de mera manutenção do banco de dados referentes às terras em poder

de estrangeiros, pois implica fiscalização efetiva de cada aquisição, como o controle de

disponibilidade do imóvel {"com aferição, v.g, de autorização do INCRA, disponibilidade

de área etc")

Noticiou, ainda, haver sistema informatizado no Estado de

São Paulo que possibilita a coleta de dados nos termos (pá lei jte regência,

Rua 10, n°15Q, 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62f3'216-2©)0 - Fax (62) 3216-2677



corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica

porque, nos termos da lei, as informações trimestrais devem ser prestadas à

Corregedorias Gerais Estaduais).

De início, atinente ao item "a", esta casa censora já dispõe

de sistema que atende aos anseios da Corregedoria Nacional de Justiça. Consoante a

Informação n° 006/2012 (fs. 13/14), da Divisão de Gerenciamento de Sistemas

Extrajudiciais, desde abril do corrente ano o sistema de Aquisição de Terras por

Estrangeiros (telas do sistema às fs. 15/18) está plenamente ativo para as devidas

inserções, via acesso pelo Portal Extrajudicial (http://extrajudicial.tjqo.ius.br). Para

tanto, foram disponibilizadas a todos os delegatários e respondentes das serventias

extrajudiciais nome de usuários e senhas personalíssimas, por intermédio do Ofício

Circular n° 33/2012-DIN (fs. 21/22).

Ocorre que, inobstante dita ferramenta, vários registradores

não alimentam o sistema, encaminhando as informações em testilha de forma

desordenada e até mesmo duplicada através de vias diversas, como carta, e-mail e

malote digital.

Deste modo, no escopo de atender as

recomendações/determinações fixadas nos itens "a", "b" e ,:e" do Ofício Circular n°

68/CNJ/COR/2012, expeça-se ofício circular aos diretores de foro das comarcas deste

Estado, com envio de cópias dos documentos de fs. 2/7, 13/14, 19/22 e deste

despacho, para conhecimento próprio e, principalmente, dos responsáveis pelos

serviços de Registro de Imóveis das respectivas jurisdições, firmando a necessidade de

alimentação das informações referentes à aquisição de terras por estrangeiros no

sistema criado para esse fim, via Portal Extrajudicial, e que não mais as prestem

individualmente no procedimento eletrônico n° 002981-80.2010.2.00.0000 (e-cnj),

tampouco via e-mail ou malote digital junto a esta casa censora, ressalvando,

outrossim, a obrigatoriedade de remessa de tais informes à Superintendência Regional

do INCRA em Goiás, consoante orientação alinhada no Despacho n° 3809/2011 e

Ofício Circular n° 147/2011-SEC (f. 6/7).

Inclua-se, ainda, no referido ofício circular a necessidade de
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sugestionando que as demais corregedorias adotem sistema idêntico ou similar "a fim

de que o mister que lhes é confiado por lei possa ser desempenhado com a desejada

eficiência".

Neste toar, ao modo de adotar medidas para concitar e

direcionar os órgãos correicionais dos Estados quanto ao exercício do controle das

aquisições de imóveis, a Corregedoria Nacional expediu o Ofício Circular n°

68/CNJ/COR/2012 (fs. 19/20), solicitando a tais órgãos as seguintes providências:

a) que tomem ciência do aludido Sistema Informatizado de

Controle implantando em São Paulo, a fim de adotarem sistemática que disponha, ao

menos, das mesmas funcionalidades;

b) que efetivamente imponham e fiscalizem o cumprimento,

pelos registradores, do determinado no art. 11, parágrafo único, da Lein° 5.709/71 e no

art. 16, parágrafo único, do Decreto n° 74.965/74 (mediante remessa da relação

mencionada nos citados dispositivos também ao Gabinete de Segurança Institucional

da Presidência da República, "na condição de Secretaria-Executiva do Conselho de

Defesa Nacional - CDN"), sem prejuízo da devida obediência ao previsto nas cabeças

de tais artigos;

c) remetam, no prazo de 60 (sessenta) dias, à Comissão de

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos

Deputados, totalização organizada e detalhada dos dados de que disponham a

respeito do cumprimento, pelos Cartórios dos respectivos Estados, "das obrigações

fixadas no art. 10 da Lei n° 5.709/71";

d) a não mais juntarem aos autos do Pedido de Providências

n° 0002981-80.2010.2.00.0000, pura e simplesmente, sem qualquer organização e

consolidação, as informações individualizadas remetidas periodicamente pelos

registradores;

e) que determinem aos registradores do Estado que não

mais prestem, diretamente, informações individualizadas no referido procedimento

eletrônico, o que é imprestável para efeito de controle e tumultua o feito (mesmo
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cumprimento pelos registradores do ordenado no art. 11, parágrafo único, Lei n°

5.709/71, e no art. 16, parágrafo único, do Decreto n° 74.965/74, cujos conteúdos são

idênticos1.

Pertinente ao item "c", ultimada a providência acima

alinhavada, remetam-se os autos à Divisão de Gerenciamento de Sistemas

Extrajudiciais para que diligencie junto a cada serviço extrajudicial o cumprimento do

ofício circular e providencie a compilação dos dados que vem sendo fornecidos a esta

corregedoria pelos registradores de imóveis, para posterior encaminhamento à

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da

Câmara dos Deputados, no prazo assinalado, certificando-se nos autos, e mediante a

juntada de aviso de recebimento.

Quanto ao item "d", tem-se que esta casa não efetuou

juntadas irregulares (individuais e diretas) no sistema e-cnj dos dados referentes às

informações individualizadas remetidas periodicamente por oficiais de Registro

Imobiliário.

Por fim, através de ofício, encaminhem-se cópias dos

documentos de fs. 6/7, 13/18, 21/22, deste despacho e do ofício circular a ser expedido

à Corregedoria Nacional de Justiça, para ciência das providências implementadas em

relação ao Ofício Circular n° 68/CNJ/COR/2012, no PP n° 002981-80.2010.2.00.0000.

Faça-se constar no referido expediente que esta corregedoria possui ferramenta de

coleta e armazenamento de dados sugerida nos aludidos autos eletrônicos,

informando, inclusive, a possibilidade da doação da solução a outros tribunais

interessados.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, câS de setembro de 2012.

DES3: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
cae Corregedora-Geral da Justiça

1 "Quandose tratarde imóvelsituado em área indispensávelà segurança nacional, a relação mencionada neste
artigodeveráser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional".
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Forme-se expediente. Após volte|(-me concluso*.
— Goiânia, 07 de agosto de 2012..Corre* C^fe^

eonardo Pereira MártirLeonardo Pereira fvlartinsV
Diretor de Administração e Operações

PEDIDO DE PROVIDENCIAS - CORREGEDORIA 0002981-80.2010.2.00.0000
/cr

Requerente: Ministério Público Federal - 5a Câmara de Coordenação e Revisão - Patrimônio 2
Público e Social -^
Interessado: Mareia Neves Pinto J?J

Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional *S
Requerido: Conselho Nacional de Justiça

DECISÃO N° /2012
'••->

Conforme se verifica, para atender determinação contida no DESP182 (evento 7), expediu-se •-

o Ofício-Circular n° 024/2010 às Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, conclamando-as à imediata •?»
CO

adoção de todas as medidas necessárias para o exato cumprimento do disposto nos artigos 10, 11 e 12, c/c. 53

o art. 1o, § 1o, da Lei n° 5.709/71, compreendendo a edição de ato normativo se ainda não disciplinada a §
eo

matéria, a fiscalização por meio de controle das comunicações de registro de terras adquiridas por ^

estrangeiros e a responsabilização dos registradores de imóveis e notários faltosos. ^
§
CO

... I

A partir de então, as Corregedorias Estaduais passaram a comprovar o cumprimento,

noticiando, inclusive, a publicação de normas de serviço encaminhadas aos responsáveis pelas serventias de

registro de imóveis e de notas, bem como enviando relações de aquisições por estrangeiros nas hipóteses

legais, como se vê, v.g., nos eventos 107 (CGJRO), 151 (CGJRJ), 154 (CGJCE), 160 (CGJMS), 171

(CGJAC), 172 (CGJAP), 183 (CGJDF), 188 (CGJSE), 203 (CGJSC), 219 (CGJSP), 228 (CGJPR), 229/231

(CGJPI), 256 (CGJGO), encontrando-se, ainda, outras Corregedorias em mora no cumprimento do dever de

coletarem e organizarem os dados consolidados informados pelos respectivos serviços extrajudiciais em

periodicidade que deve ser trimestral, bem como de comunicarem, nos presentes autos, as providências

normativas adotadas em atenção ao DESP182.

Há, também, inúmeras informações prestadas individualmente, por serviços de registro de

imóveis ou de notas, como se pode constatar, exemplificativamente, nos eventos 199 a 202, 204 e 205 e 209

a 211, todos referentes a serviços extrajudiciais do Rio Grande do Sul, ou, ainda, nos eventos 236, 241, 257,

onde constam informações prestadas por serviços extrajudiciais do Estado do Piauí.

No DESP182, determinou-se expressamente que, para o atendimento da orientação adotada,

as Corregedorias locais promovessem a adaptação de suas normas, a serem cumpridas pelos responsáveis

pelos serviços extrajudiciais em apreço, disciplinando, também, o oportuno envio, a elas, pelos Cartórios de

Registro de Imóveis, da relação das aquisições já cadastradas anteriormente, na forma da lei referida.
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Por certo que a disciplina envolve a coleta e organização dos dados, com possível adoção de

medidas disciplinares em caso de descumprimento do dever de informar, para posterior consolidação de tais

elementos de informação, de forma facilmente identificável, em sistemas informatizados ou outro instrumento

que permita o rápido acesso aos dados necessários para o controle da aquisição de terras por estrangeiros,

nos termos da Lei n° 5.709/1971.

Diante do relatado e em atenção a manifestações constantes dos autos, passo a DECIDIR.

Como sabido, não é ônus legal da Corregedoria Nacional, que consubstancia órgão de

coordenação, fiscalização e orientação, exercer o controle direto das aquisições de imóveis rurais por

pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras (ou equiparadas), mesmo porque tal atribuição é expressamente

conferida, no âmbito do Poder Judiciário, às Corregedorias de Justiça Estaduais (art. 11 da Lei n° 5.079/71 e

no art. 16 do Decreto n° 74.965/74).

Portanto, não obstante possa esta Corregedoria Nacional, com fulcro em seu poder geral de

fiscalização, de caráter correcional-administrativo, descer, se evidenciada a necessidade por peculiaridades

específicas, à análise de situações concretas e pontuais, tal não é a regra. Com efeito, pretender que assim

fosse em todos os casos concretos, com o exame particularizado de milhares de situações individuais

verificadas na totalidade do território nacional, configuraria posição fadada à inviabilidade, em face de notórios

óbices estruturais.

Plausível, contudo, a adoção de medidas para concitação e direcionamento das

Corregedorias dos Estados quanto ao exercício do mister concernente ao controle das aquisições de imóveis

rurais por estrangeiros, sem prejuízo, até mesmo, de que, eventualmente, no futuro, após consolidados os

bancos de dados estaduais, possa ser examinada a possibilidade de constarem as informações, também, de

um arquivo informatizado de abrangência nacional, na esfera deste Conselho Nacional de Justiça.

É caminho que deve ser palmilhado paulatinamente e com segurança.

Mas, presentemente, não se pode perder de vista que o efetivo controle das aquisições em

tela, que é obrigatório no âmbito estadual, deve ir muito além da mera manutenção de banco de dados

referentes às terras em poder de estrangeiros (ou equiparados), pois implica fiscalização da regularidade

efetiva de cada aquisição (com aferição, v.g., de autorização do INCRA, disponibilidade de área etc).

Nesse diapasão, esta Corregedoria Nacional de Justiça tem acompanhado o funcionamento

de Sistema Informatizado, para tal controle, implantado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São

Paulo no Biênio 2008-2009, que vem sendo utilizado, pelo que consta, com sucesso até o presente, mediante

colheita dos dados fornecidos, nos termos da legislação de regência, pelos Oficiais de Registro de Imóveis.

Recomenda o interesse público que as demais Corregedorias Estaduais que ainda não o

tenham feito tomem conhecimento da iniciativa e adotem sistemática que disponha, ao menos, das mesmas

características, a fim de que o mister que lhes é confiado por lei possa ser desempenhado com a desejada

eficiência.
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Por outro lado, ante a notícia de atraso de algumas Corregedorias no integral cumprimentado

estabelecido nestes autos, impende que a Secretaria Processual realize levantamento, identificando-as e

cobrando solução.

Observo, ainda, que muitos Oficiais de Registro de Imóveis vem juntando ao presente

procedimento eletrônico, individualmente, de forma indevida, as informações trimestrais que deveriam prestar,

isto sim, às Corregedorias Gerais Estaduais, conforme legalmente disciplinado. Casos há, inclusive, em que as

próprias Corregedorias dos Estados acabam por anexar aos autos, pura e simplesmente, as informações

individuais dos registradores, sem qualquer avaliação, organização ou totalização, o que é imprestável para

efeito de controle.

Em face do exposto, DETERMINO:

1. A expedição de ofício à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, com cópia desta
decisão, para que, em 60 (sessenta) dias, apresente relatório completo sobre o funcionamento do
Sistema Informatizado de Controle de Aquisições de Imóveis Rurais por Estrangeiros, descrevendo
suas características, funcionalidades, especificações técnicas e outros pontos que julgue de interesse,
bem como se pronuncie sobre a possibilidade de disponibilização de tal Sistema para uso em outras

Unidades da Federação.

2. A realização de levantamento, pela Secretaria Processual, para identificação das Corregedorias
Estaduais em atraso no tocante ao integral cumprimento do determinado nos presentes autos, com
expedição, a estas, de ofícios específicos (com cópias desta decisão), cobrando resposta efetiva em
60 (sessenta) dias.

3. A expedição de ofício circular, instruído com cópia desta decisão, às Corregedorias Gerais de Justiça
/ kS dos Estados, nos seguintes termos: a) recomendando que tomem conhecimento do aludido Sistema
*?r " Informatizado de Controle implantado em São Paulo, a fim de adotarem sistemática que disponha, ao

\a 0 , menos, das mesmas funcionalidades; b) instando-as a que efetivamente imponham e fiscalizem o
• y cumprimento, pelos registradores, do determinado no art. 11, parágrafo único, da Lei n° 5.709/71 e no

^,0° art. 16, parágrafo único, do Decreto n° 74.965/74 (mediante remessa da relação mencionada nosWJ
,o" C citados dispositivos também ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, "na

(r o condição de Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional - CDN"), sem prejuízo da devida
\y obediência ao previsto nas cabeças de tais artigos; ç) instando-as a remeterem, no prazo de 60

çH (sessenta) dias, à-Comissão de.Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da
Câmara dos Deputados, totalização organizada e detalhada dos dados de que disponham a respeito do
cumprimento, pelos cartórios dos respectivos Estados, "das obrigações fixadas no art. 10 da lei n° Lei
5.709/1971, ratificadas pelo Parecer CGU/AGU 01/2008", porquanto é delas, como explanado, o dever
legal de controle; d) instando-as a não mais juntarem aos presentes autos, pura e simplesmente, sem
qualquer organização e consolidação, informações individualizadas remetidas por Oficiais de Registro
de Imóveis, bem como a determinarem aos registradores locais que não mais prestem, diretamente,
informações individualizadas neste procedimento eletrônico, o que é imprestável para efeito de controle
e tumultua o feito (mesmo porque as informações trimestrais devem ser prestadas, isto sim, conforme
legalmente disciplinado, às Corregedorias Gerais Estaduais).

4. Quanto ao pedido formulado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, solicitando a inclusão do citado Gabinete de Segurança
Institucional, "na condição de Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional (CDN), no fluxo de
informações referentes às transações com imóveis rurais na faixa de fronteira", situados "em área
indispensável à segurança nacional", nos termos dos arts. 7o e 11 da Lei 5.709/1971 (OFIC784, evento
244): a) a inclusão, nos presentes autos, da autoridade solicitante e do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, para que possam ter pleno acesso ao seu conteúdo, com
remessa, à aludida autoridade, de cópias do DESP182, da decisão que indeferiu pedido em que se
pleiteava sua reconsideração (apresentado pela Associação Brasileira de Bancos Internacionais - ABBI
no evento 280) e do presente decisum; b) a inclusão, em ofício circular às Corregedorias Gerais de

Justiça dos Estados, conforme acima já determinado, de tópico instando-as a que efetivamente
imponham e fiscalizem, nos termos do requerido, o cumprimento do ordenado no art. 11, parágrafo
único, da Lei n° 5.709/71 e no art. 16, parágrafo único, do Decreto n° 74.965/74, cujos conteúdos são

v

JP
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idênticos: "Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, a relação _
mencionada neste artigo deverá ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional".

5. Quanto ao ofício encaminhado pelo Exmo. Sr. Dep. Homero Pereira, Presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados,
também subscrito pelo Exmo. Sr. Dep. Beto Faro (Relator), a respeito de serem requisitadas "aos
cartórios do país as informações detalhadas acerca das obrigações fixadas no art. 10 da lei n° Lei
5.709/1971, ratificadas pelo Parecer CGU/AGU 01/2008" (OFIC 801, evento 261): a) o
encaminhamento, à referida Comissão, de cópias do DESP182, da decisão que indeferiu pedido em que
se pleiteava sua reconsideração (apresentado pela Associação Brasileira de Bancos Internacionais -
ABBI no evento 280) e d presente decisum; b) a inclusão, em ofício circular às Corregedorias Gerais
de Justiça dos Estados, conforme acima já determinado, de tópico instando-as a remeterem, no prazo
de 60 (sessenta) dias, à Comissão mencionada, totalização organizada dos dados de que disponham a
respeito, porquanto é delas, como explanado, o dever legal de controle;

6. Que se dê ciência, por ofício, com encaminhamento de cópias do DESP182, da decisão que indeferiu
pedido em que se pleiteava sua reconsideração (apresentado pela Associação Brasileira de Bancos
Internacionais - ABBI no evento 280) e do presente decisum, ao Ministério Público Federal
(Procuradoria Regional da República da 4a Região), representado pela E. Procuradora Regional da
República Coordenadora do GT Bens Públicos e Desapropriação, em atenção à solicitação de
informações sobre as providências relativas ao controle das informações dobre aquisição de imóveis
rurais por estrangeiros (e equiparados) formulada no OFIC847, in fine (evento 291).

Cumpra-se.

Cons. ELIANA CALMON

Corregedor Nacional de Justiça

Esse Documento foi Assinado Eletronicamente por Cons. ELIANA CALMON em 21 de Julho de
2012 às 09:41:10

O Original deste Documento pode ser consultado no site do E-CNJ. Hash:
d30bbbc18f1567fl 8274bc8c7b3c54be
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H corregedona wí>£r /c/d/c •/,-/avo
geral da justiça Coiregedoria-Geral da Justiça \op ,^s p/
do estado de goiás Secretaria Executiva y

OíTcio Circular n° 1^ /2011-SEC

Goiânia. #^~ de >Jj Ofiv^o de 2011.
Processo n° 3874079/2011

A;.v Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica aos serviços de Regislro de Imóveis a necessidade de preenchimento e

envio do formulário contendo as informações sobre a aquisição e arrendamento de imóvel

rural estrangeiros, trimestralmente, à Superintendência Regional do INCRA.

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 3809/2011, do Parecer

n° 552/2011. do Ofício n° 305/2011/ P e formulário, para conhecimento e de seus pares,

objetivando a divulgação junto aos serviços de Registro de Imóveis das respectivas

jurisdições, para os fins de mister.

Para consultas a provimentos c demais atos deste órgão condicional, acessar

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

Atenciosamente,

DES-VBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

ofcirl.-55/Tcl

Rua 10. n° 150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correcisec@tino jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 3874079/2011 - Brasília

Nomd : Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária
Assunto : Faz Solicitação

Rua K

DESPACHO N° ^0°\ /2011.

Acolho o Parecer n° 552/2011 (fs. 10/11), corroborado pela
Inforrriação n° 251/2011 (fs. 7/8), e determino seja expedido ofício circular aos diretores
de foro das comarcas deste Estado, com o envio de cópias do Ofício n° 305/2011/P (f.
3), dd formulário que oacompanha (f. 4), da citada peça opinativa e deste despacho,
para conhecimento e ciência aos serviços de Registro de Imóveis das respectivas
jurisdições, relativamente à necessidade de preenchimento e envio do formulário,
trimestralmente, diretamente à Superintendência Regional do INCRA, situada na Av.
João Leite, 1.520, Setor Santa Genoveva, CEP 74.672-020, Goiânia/GO, email

iornalsmo@qna.incra.qov.br. conforme solicitado, ressaltando, mais uma vez, o
disposto no art. 16 do Decreto n° 74.965/1974.

ÀSecretaria Executiva para diligenciar, com urgência.
Goiânia, 2>0 de novembro de 2011.

DESa. BEATRIZ-FfôjJEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

,aaCO

<Josp629CVM'SGS

, rj°150, 11° andar. St.Oeste. Goiânia - Goiás - CEP74 120-020 - Fone ;52) 3216-2000 - Fax(82)3216-2677

i



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

ilÃRIO
Corregedoi ia -Gera I da J usi iça V£> - nA** ~T>*
Departamento de Tecnologia e Informação

Processo n° : 4180194/2012

Nome : CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
5

Assunto : Providência - Controle de aquisição de imóveis por estrangeiros

INFORMAÇÃO N° 006/2012

Tratam os autos da adoção de sistemática de controle prevista

nos artigos 10 e 11 da Lei 5.709/71, que regula a aquisição de imóvel rural por

estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar

no Brasil, que segue em in verbis:

"Art. 10 - Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão cadastro
especial, em livro auxiliar, das aquisições de terras rurais por pessoas
estrangeiras, físicas e jurídicas, no qual deverá constar:

I - menção do documento de identidade das partes contratantes ou
dos respectivos atos de constituição, se pessoas jurídicas;

II - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e
confrontações; e

III - transcrição da autorização do órgão competente, quando for o
caso.

Art. 11 - Trimestralmente, os Cartórios de Registros de Imóveis
remeterão, sob pena de perda do cargo, à Corregedoria da Justiça dos
Estados a que estiverem subordinados e ao Ministério da Agricultura,
relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras, da qual
constem os dados enumerados no artigo anterior.

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado em área
indispensável à segurança nacional, a relação mencionada neste artigo
deverá ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de
Segurança Nacional. "

Cabe a esta Divisão de Gerenciamento do Extrajudicial informar

que em abril de 2012 o sistema de Aquisição de Terras por Estrangeiro (telas do

sistema anexa), criado pelo Departamento de Tecnologia da Informação da

hllp:/ \\\\\\.ljuojiis.br | \\ebmail
Rua 10 N°250 Iid. do Fórum de Goiânia - Cioiiís Setor Oeste CFP:74120-020 Fone:(62) 3216-2632
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedori i ai da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação

Corregedoria, já estava plenamente ativo para inserções, pelos registros de imóveis,

das informações requisitadas pela lei ordinária supracitada, via acesso ao Portal do

Extrajudicial através de usuário e senha personalíssima, disponibilizada a todos os

delegatário das serventias extrajudiciais do Estado de Goiás por meio do Ofício-

Circular n° 33 de 12 de março de 2012 (anexo).

Ocorre que, apesar da ferramenta tecnológica já existir e atender

plenamente o pedido das informações ao CNJ, muitos registradores encaminham de

forma desordenada, e muitas vezes duplicada, as informações pertinentes à

aquisição de terras rurais por estrangeiros. Sugerimos, salvo melhor juízo, que seja

emitido Ofício-Circular a todos os registros de imóveis de Goiás cientificando-os

sobre a alimentação única no sistema Aquisição de Terras por Estrangeiro,

mantida a sistemática da remessa das informações à Superintendência Regional do

INCRA em Goiás. Sugerimos, ainda, que seja dada ciência ao Conselho Nacional da

Justiça sobre a criação da ferramenta de coleta e armazenamento de dados

supracitada, informando, inclusive, a disponibilidade desta Corregedoria, definida em

reunião ocorrida em 27 de agosto deste ano, em doar a solução a outros Tribunais.

É o que temos a informar.

Goiânia, 27 de agosto de 2012.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVERIA LEMOS JÚNIOR

Diretor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial

http://www.ljgo.uis.hr | webmail
Rua 10 N° 250 líd. do Fórum de Goiânia - (ioiõs Setor ()esle CHP:74120-020 Fonc:(62) 3216-2632



Portal do Extrajudicial da Corregedoria-Geral daJustiça http://extrajudicial.tjgo.jus.br/
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Í5J Portal do Extrajudicial
í ta Rs _L2—

X-

Ide

Você foi desconectado do sistema.

CORREGEDORIA APRESENTA

SELO ELETRÔNICO (1.1/00/20121

Beatriz l'iuuciicclo apresentará Selo

Eletrônico a desembargadores< 12/O6

/20I2)

Emitido primeiro Selo Eletrônico de

Goiás 104.0^2012)

Comitê discute implantação do Selo
Eletrônico 123/05/2012)

O que é o ÇJNJ e o Sistema Justiça
Aberta (2i.D5.2oi2)

Serventias Extrajudiciais em

pendência com o CNJ 121.05/20121

1'nncipaJ | Venljear Selos Utilizados I Vídeo Aula

Entrar no Sistema

Usuário:

Senha:

Conectar

Não tem conta? Pemie instruções aqui!

TJGO - Corregedoria-Geral da Justiça - Versão 2.0

22/08/2012 16:37



Portal do Extrajudicial tia Corregedoria-Geral da Justiça http: .'/hextrajudicial. tjgo.jus.br 'bemvindt
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Login efetuado com sucesso.

Portal do Extrajudicial da CGJ/GO
liem Vindo. SKUVKVIIA KM UA.lt Dl< IAI MODELO nus Sistemas Un C(;.l/(i().

Dados

Cadastrais

Base de Inventário,
Partilha, Divórcio

e Testamento

Sistema de

Selo Eletrônico

Base de Estrangeiros
com Terras em Goiás

TJGO Corregedoria-Geral daJustiça - Versão^,fí
/

22/08/2012 16:36



Portal do Extrajudicial daCorregedoria-Geral da Justiça http://hextrajudicial.tjgo.jus.br/areas_rurais_estrangeiras

Ide I

______ !Usuário Logado *n\im,umhk/o | SIJ<th\IIA /.V//U/Í.'/«< IAI. \H)l\IJf>^-~~~-~-*.

O"

?Rs.J3 c)
A !

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO**

1_2l

Aju_i_a________j | Menu Principal | S_r

Áreas rurais de estrangeiros

Busca por Nome/Municipio/Propriedade/CPF/CNPJ

Cadastrarnova área rural de estrangeiro

Município Nome imóvel Nome Proprietário CPF/CNPJ Área Nacionalidade Ação

TJGO- Corregedoria-Geral da Justiça - Versão2.0

22/08/2012 16:37



Portal do Extrajudicial da Corregedoria-Geral daJustiça http://hextrajudicial.tjgo.jus.br/areas_rurais_estrangeiras/new

r~^

Idel

Ir.KMrScnlui | Usuário Locado wrwiiliiumnklo | SERVENTIA EXIlUIHIUt IAI. MIIIHHr"~-_

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO**

______________ | Menu 1'rincimü | S;nr

Nova área rural de estrangeiro
I Aquisição
i

Cartório:

! Município:'

i Nome do imóvel:

Nome do proprietário^

Nacionalidade: s

Pessoa: s

Ano da aquisição: <

Área;/
Atividade desenvolvida./'

Possui reserva legaLaverbada? Sim Não s

Área averbada/

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL MODELO

Selecione

Física Jurídica

Selecione o mês

Selecione uma unidade

Gravar

TJGO - Corregedoria-Geral da Justiça - Versão 2.0

22/08/2012 16:37
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po?ióe//w QJXaciojut/de rJuú/iça
Corregedoria Nacional de Justiça

Gabinete da Corregedoria

Ofício-Circular n° 68/CNJ/COR/2012

Brasília, 14 de agosto de 2012.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás

Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral,

Sirvo-me do presente para lhe encaminhar cópia da decisão

proferida no Pedido de Providências n° 0002981-80.2010.2.00.0000, em

trâmite nesta Corregedoria Nacional de Justiça, solicitando-lhe, nos termos do

respectivo item 3, que:

a) tome conhecimento do Sistema Informatizado de Controle de

Aquisições de Imóveis Rurais por Estangeiros implantado pela

Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e providencie,

prontamente, a adoção em seu Estado de sistemática que

disponha, ao menos, das mesmas funcionalidades;

b) imponha e fiscalize, efetivamente, o cumprimento, pelos

registradores, do determinado no art. 11, parágrafo único, da

Lei n° 5.709/71 e no art. 16, parágrafo único, do Decreto n°

74.965/74 (mediante remessa da relação mencionada nos

citados dispositivos, quando se tratar de imóvel situado em

área indispensável à segurança nacional, notadamente na

faixa de fronteira, também ao Gabinete de Segurança

Institucional da Presidência da República, "na condição de

Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional -

<c\



...

CDN"), sem prejuízo da devida obediência ao previsto nas

cabeças de tais artigos;

c) remeta, no prazo de 60 (sessenta) dias. à Comissão de

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

da Câmara dos Deputados, totalização organizada e detalhada

dos dados de que disponha a respeito do cumprimento, pelos

cartórios do respectivo Estado, "das obrigações fixadas no art.

10 da Lein° 5.709/1971";

d) não mais promova, caso assim venha procedendo, a juntada

aos autos do Pedido de Providências n° 0002981-

80.2010.2.00.0000, pura e simplesmente, sem qualquer

organização e consolidação, de infomações individualizadas

remetidas periodicamente por Oficiais de Registro Imobiliário,

referentes a aquisições de imóveis rurais por estrangeiros;

e) determine aos registradores do Estado que não mais prestem,

diretamente, informações individualizadas no referido

procedimento eletrônico, o que é imprestável para efeito de

controle e tumultua o feito (mesmo porque, nos termos da lei,

as informações trimestrais devem ser prestadas às

Corregedorias Gerais Estaduais).

A Corregedoria Nacional está à disposição para informações

complementares no email: corregedoria@cnj.jus.br.

1

Atenciosamente,

Ministra Eliana Calmon

Corregedora Nacional de Justiça
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Ofício n° 97/2012/ASJ

A Sua Excelência o Senhor

Ministro Francisco Falcão

Corregedor Nacional de Justiça
Brasília - DF

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Goiânia, 27 de setembro de 2012.

Referência: Expediente/CGJGO n.° 4180194/2012

Senhor Ministro,

Em atenção ao Despacho/Ofício exarado no processo eletrônico n° 0002981-

80.2010.2.00.0000, encaminho a Vossa Excelência cópias dos documentos citados no despacho que

proferi nos autos em epígrafe, para ciência das providências implementadas em relação ao Ofício

Circular n° 68/CNJ/COR/2012, ressaltando, outrossim, que esta corregedoria coloca à disposição

dessa Corte Administrativa e de outros tribunais porventura interessados, ferramenta eletrônica aqui

desenvolvida de coleta e armazenamento de dados que possibilita o efetivo controle das aquisições

de imóveis por estrangeiros.

Com renovados protestos de apreço.

Respeitosamente,

D HIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150, 11°andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677

13! «1 «í Í3 ÍS! ísl fiü ísl ílí fê ís! ÍU E! H Tü Vú íe! il! fS! fê isi S! iSI@ iS @ @ iã El iS k! iL1 isi ifi ísí ÍS! ís! ísl!



e-CNJ - Processo Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça https://www.cnj.jus.br/ecnj/peticao_bd_fim.php?num_processo=29.

ldel

Bom dia CORREGEDORIA GERAL DAJUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CORREGEDORIA DO TRIBUNAL Quinta-feira, 27/09/2012

Tela Inicial | Alterar Cadastro | Alterar Senha | Acessos | Fale Conosco | Help | Calendário | Portal CNJ | Encerrar

• MOVIMENTAÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO

O Evento INFORMAÇÕES PRESTADAS CORREGEDORIA foi gerado!

No Processo: 2981.80.20.102000-0

N° Protocolo: 100013487481857

HM-*Gerar novo movimento (mesmo processo)

27/9/2012 09:16
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Ofício Circular n° 033/201 l-DIN

Aos Magistrados Diretores do Foro

POOfcR JUDICIÁRIO
Corregedoria.Geral da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação

Goiânia, A2 de março de 2012.

Assunto: Lançamento do "Portal do,Extrajudicial", disponibilização de "login" e senha
personalíssima econfidencial de acesso cuja utilização passa aser obrigatória para todas as
serventias extrajudiciais do Estado de Goiás.

Senhor (a) Juiz (a):

Comunico a Vossa Excelência o lançamento de uma nova ferramenta

tecnológica, desenvolvida integralmente pela Corregedoria-Geral da Justiça, denominada
Portal do Extrajudicial. Trata-se de um software de acesso via Internet, disponível no
endereço eletrônico http://extraiudiciaLtigo.ius.br que congrega várias aplicações de coleta
e mineração de dados referentes aos serviços extrajudiciais.

A iniciativa destina-se à criação de um banco de dados no Judiciário

goiano, que aumentará significativamente a segurança do serviço extrajudicial prestado,
implicando na alteração dos procedimentos das serventias para adaptação às novas
funcionalidades, a saber:

"Central de testamento, escritura pública de inventário, partilha e divórcio consensual";
"Aquisição de áreas rurais por pessoa física ou jurídica estrangeira"; "Sistema de avisos da
CGJ"; "Atualização Cadastral", entre outros. Estas novas funcionalidades atendem aos
pedidos/solicitações das serventias, ás consultas do Conselho Nacional da Justiça e às
legislações vigentes.

Além de divulgar a nova solução tecnológica, solicito a Vossa

Excelência que informe aos titulares, substitutos/respondentes das serventias extrajudiciais

Rua 10 N° 250 Ed. do Fórum de Goiânia - Goiás Setor Oeste CEP.74120-020 Fone:(627l2Tft>2632
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação

•sob sua jurisdição a obrigatoriedade de uso do Portal do Extrajudicial e o recadastramento,

já no primeiro acesso, dos oficiais/tabeliães e de suas respectivas serventias, mediante

preenchimento de formulário eletrônico constante no portal.

Seguem anexos a este Ofício Circular envelopes lacrados e

endereçados aos respectivos delegatários, que deverão ser entregues de forma presencial

somente aos titulares, substiuitos/respondentes das serventias extrajudiciais, contendo as

instruções de acesso inicial, recadastramento, troca de senha e informações gerais de

utilização do portal.

Adicionalmente, cabe informar que todos os acessos são registrados

para futuras auditorias internas.

Esclareço que os futuros contatos entre esta Corregedoria e as

serventias extrajudiciais serão feitas via Portal do Extrajudicial, na Internet, ou pela Divisão

de Gerenciamento dos Sistemas Extrajudiciais da CGJ pelos telefones (62) 3216-2666, 3216-

2113 ou 3216-2029, ou pelo e-mail institucional maoliuniorfgttigo.ius.br.

Atenciosamente,

DesembargadofaBEàTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

http://www.tifm.ni5.hr | wehmail
Rua 10 N» 250 Ed. do Fórum de Goiânia- Goiás Setor Oeste CEP:74120-020 Fone:(62) 3216-2632


