
ii! corregedoria poder judk iário
Qer3l (J3 ÍUStiCS Corregedoria-Geral daJustiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° Júi- /2013-SEC
.iânia, JiG deH&WGoiânia. J*P de n«M/ de 201;

Processo n° 4464621/201

i4o.y Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação de comunicação da indisponibilidade dos bens de propriedade das

pessoas físicas listadas no Ofício 201301087313/2013 da Escrivania do Crime da Comarca

de Trindade/GO, em anexo

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1853/2013 e do Ofício

de fs. 3/4, para conhecimento próprio e dos titulares/respondentes dos cartórios de registro de

imóveis, sob sua disciplina.

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

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

ofcirf)77/RC

Atenciosamente.

Desembargadora NFXM^RBArWO FERREIRA PERILO
Conegedpra-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciáno (62) 3213-1581
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Expediente n° : 4464621/2013 -Trindade

Nome : Juiz de Direito em Substituição na Vara Criminal da Comarca de

Trindade

Assunto : Solicitação

o#53DESPACHO N° l&-> O /2013

O expediente veicula solicitação do Juiz de Direito em

substituição na Vara Criminal da Comarca de Trindade, Dr. Fernando Ribeiro de

Oliveira, pugnando por providências desta Corregedoria-Geral no sentido de proceder à

comunicação aos cartórios de registro de imóveis de todo o Estado de Goiás para que

promovam a averbação da constrição na matrícula de imóveis pertencentes aos

representados nos Autos n° 201300911756.

A decisão proferida pelo magistrado em referência na Medida

Cautelar de Seqüestro de Bens (procedimento n° 108731-54.2013.809.0149) defere o

seqüestro com a retenção (indisponibilidade) judicial de ativos financeiros, bens móveis

e imóveis, de cada representado nopatamar de R$ 243.049,45 (duzentos e quarenta e

três mil, quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) acrescidos de juros,
correção monetária e atualização judicial, para, de forma solidária garantir o

ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela vítima, bem como o pagamento

de despesas processuais e penas pecuniárias.

Em que pese normativo deste órgão censor obstar o

atendimento à solicitações deste jaez (Provimento n° 7/2007 - SEC), da detida análise

de cópias do procedimento criminal aqui enviado depreende-se a gravidade e a

peculiaridade da questão em apreço, situação a reclamar auxílio incontinenti desta

Corregedoria-Geral.

Assim sendo, defiro o pleito apresentado e determino a

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
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comunicação da indisponibilidade dos bens de propriedade das pessoas físicas listadas

à f. 3. A comunicação coletiva deverá se fazer acompanhar de reprodução do Ofício n°

201301087313 (fs. 3/4) e deste despacho.

Ao ensejo, consigno que eventuais respostas das serventias

extrajudiciais deverão ser encaminhadas diretamente ao Juiz de Direito em substituição

na Vara Criminal da Comarca de Trindade, Dr. Fernando Ribeiro de Oliveira.

Oficie-se ao magistrado solicitante, inteirando-o das medidas

aqui efetuadas, com o envio de cópia desta decisão.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

ÀSecretaria Executiva para providências, com urgência.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, Cj-de maio de 20f3.

Desembargadora NELMÀB8AN00 FERREIRA PERILO
Corregedora\-Geral da Justiça
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Ofício n° 201301087313/2013.

Autos nr. 108731-54.2013.809.0149.
Natureza: Seqüestro Criminal

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TRINDADE

Escrivania do Crime

Trindade , 03 de abril de 2013.

S1GILOSO - URGENTE

Senhora Desembargadora,

Sirvo-me do presente, para solicitar a Vossa

Excelência a remessa de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de

Goiás, para que promovam a averbação da constrição na matrícula de imóveis

pertencentes aos representados: "01 - WANDER ALVES RODRIGUES, brasileirq,
advogado, portador da OAB/GO n° 30.801-A, nascido aos 21.01.1976, natural de

Goiânia-GO, filbo de Lauir Alves de Almeida e de Doracy Rodrigues de Almeida; 02 -

THEONDORLEY RODRIGUES MAGALHÃES, brasileiro, casado, advogado, portador

da OAB/GO n° 19.793, nascido aos 05.03.1973, natural de Trindade - Goiás, filho de

Teodoro Rodrigues Magalhães e Olinda Gaudêncio da Silva; 03 - JOAQUIM ALVES

BASTOS FILHO, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/GO n° 31.624A,

nascido aos 11.08.1956, natural do Rio de Janeiro-RJ, filho de Joaquim Alves Bastos e

de Margarida Kollenz Bastos, portador do CPF N° 859.243.261-87; 04 - WALMIR

ALVES COSTA, brasileiro, solteiro, motorista, portador da Cl n° 586.116.061-91,

portador do CPF n° 586.116.061-91, nascido em 23.12.1963, natural de Morrinhos-GO,

filho de Valdomiro Alves da Costa e de Emestina Maria de Jesus; 05 - ROBERTO

FELICIANO. brasileiro, divorciado, vendedor, portador da identidade n° 1650402:2a via

SPTC/GO, filho de Manoel Feliciano e Antonieta da Costa Feliciano; 06 - ARLENE

DUARTE DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, portador da identidade n° 07.510.149-3

SSP/RJ e portador do CPF n° 111.921.317-70, nascida em 01.10.1947, natural do Rio

de Janeiro/RJ, filha de Antônio Pinto Duarte e Adelína Azevedo Duarte, afim de garantir
*\
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PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TRINI

Escrivania do Crime

a reparação dos danos à vítima, decorrentes da prática criminosa, decisão proferida

nos autos de protocolo nr. 201301087313. Segue em anexo cópia integral do referido

procedimento criminal.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de
elevada estima e consideração.
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^rhandò Ribeiro de Oliveira
Juiz.de Direito em substituição

»

' A Senhora

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

DD. Corregedora Geral da Justiça - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

GOIÂNIA/GO.
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