
i*J corregedoria poder judk iârio
geral da justiça Corregedoria-Geralda Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° ' H/2013-SEC

Processo n° 4227140/2012

Goiânia, c/Sde jyih$ufâe 2013.

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação sobre a exigência de geoireferência apenas nos casos de

transferência voluntária de imóveis

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 2485/2013 e da

Informação n° 199/2013 da Assessoria de Orientação e Correição da Corregedoria-Geral de

Justiça do Estado de Goiás, para conhecimento próprio e transmissão aos Registradores de

Imóveis do Estado sob sua disciplina.

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

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

ofcl06/RC

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BimNCOYERREIRA PERILO
Corregedora-Gefial da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(S) tjgo.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

nome

Assunto

422714072012-lpameri

Superintendência Regional do Incra em Goiás

Solicita Providências

DESPACHO N° M$D /2013

Cuida-se de Solicitação formulada pelo Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, contra o Oficial do Registro de Imóveis e

Tabelionato 1o de Notas da Comarca de Ipameri, Raul Soares, que registrou a transferência

de propriedade de imóvel (f. 09), sem a devida certificação do georreferenciamento.

Notificado, o Oficial em substituição informou que referido registro foi anulado (fs. 15/17).

Pronunciamento da Assessoria de Orientação e Correição às fs. 19/20.

Instado a se manifestar, o então 1o Juiz Auxiliar, Dr. Carlos

Magno Rocha da Silva, opinou pelo arquivamento do feito, após a cientificação do

reclamante e do Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Ipameri, e da expedição de

ofícios para os registradores de Imóveis do Estado, a fim de que observem as

determinações legais, relativas ao registro de imóveis (fs. 22/23). Acolhido o parecer, foi

determinada a cientificação do representante legal do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária - INCRA e expedido ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de

Goiás, para que recomendem aos Registradores de Imóveis do Estado a observância do

disposto nos parágrafos 3o e 4o do artigo 176 da Lei 6.015/1973 e artigo 10, inciso III, §§ 2o

e 3o do Decreto Federal n° 4.449/2002 (fs. 24/33). O Juiz de Direito Diretor do Foro foi

cientificado para as devidas providências.

Às fs. 35/41, petição subscrita pelo advogado Luiz Regis
Galvão Filho, solicitando "(...)seja providenciado novo Ofício Circular, no sentido de

esclarecer aos Juizes e Oficiais de Cartórios para que cumpram o que restou decidido no

processo n° 3231259/2010, que resultou no Ofício 111/2010-SEC, para que seja dispensada

a comprovação do georreferenciamento nas hipóteses de transferência involuntária, como

nos casos de partilhas de inventário e arrolamento, -separação ou divórcio, penhora,

arrematação, adjudicação e similares(...)". Com a petição vieram os documentos de fs.

42/81.
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, PODER JUDICIÁRIO
COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

inn .

Instado a se manifestar, o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller

Salomão, opinou pela remessa dos autos à Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de

Ipameri , Dr3 Maria Antônia de Faria, para as devidas providências, dando-se baixa nesta

Corregedoria (fs. 83/85).

Ante a relevância da matéria, os autos foram encaminhados à

Assessora de Orientação e Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro, que informou

ser "pacifico o entendimento não só desta Corregedoria-Geral como de outras de vários

estados da federação de que a exigência do georreferenciamento incide apenas quando há

transferência voluntária do imóvel. Assim, sendo, razão assiste ao signatário da petição de

fs. 35 a 41, ficando sugerido, desde já, seja oficiado ao Registro de Imóveis da Comarca de

Caldas Novas (sic), alertando-o sobre a exceção na exigência do georreferenciamento".

In casu, em que pese o parecer de fs. 83/85, subscrito pelo 1o

Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller Salomão, verifica-se que a Juíza Diretora do Foro da Comarca

de Ipameri, Dr3 Maria Antônia de Faria, já foi incitada a tomar as providências pertinentes

(fs. 24/25).

Por outro lado, consoante informação da Assessora de

Orientação e Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro (f. 99), assiste razão ao

peticionário de fs. 35/41, razão pela qual determino a expedição de Ofício Circular aos

Diretores de Foro do Estado de Goiás, para que alertem os Registradores de Imóveis do

Estado sobre a exigência de georreferência apenas nos casos de transferência voluntária de

imóveis. Cientifiquem-se o representante legal do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária - INCRA- e o subscritor da petição de fs. 35/41, peticionário, Dr. Luiz Régis

Galvão Filho, encaminhando-lhes cópia da informação de f. 99 e deste despacho. Após,
arquivem-se os presentes autos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, \v de junho''de 2013.

B
Desembargadora MELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedorá-Geral da Justiça
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ií! corregedoria poder judiciário V
geral da jUSti. ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO ECORREIÇÃO

PROCESSO N°: 4227140/2012

NOME : Superintendência Regional do INCRAem Goiás

ASSUNTO : Solicita Providências

COMARCA : Ipameri

INFORMAÇÃO N° 199/2013

Senhora Corregedora-Geral:

Diante da recomendação feita pelo Ofício Circular n°

29/2013, aos Registradores de Imóveis observarem o disposto nos §§ 3o e 4o do art.

176 da Lei n° 6.015/73 e art. 10, III, §§ 2o e 3o do Decreto Federal n° 4.449/2002, o

Serviço Registrai da Comarca de Caldas Novas negou a fazer o registro da escritura de

inventário e partilha de um imóvel rural situado naquele município, sob argumento de

que seria necessário proceder o georreferenciamento do respectivo imóvel.

Instada a manifestar-me, informo que já é pacífico o

entendimento não só desta Corregedoria-Geral como de outras de vários estados da

federação de que a exigência do georreferenciamento incide apenas quando há

transferência voluntária do imóvel.

Assim sendo, razão assiste ao signatário da petição de fls.

35 a 41, ficando sugerido, desde já, seja oficiado ao Registro de Imóveis da Comarca

de Caldas Novas, alertando-o sobre a exceção na exigência do georreferenciamento

explanada acima.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 11 dias do mês de junho do

ano de 2013.

Simone Bemardesftasamento Ribeiro

ASSESSORA


