
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° OtT /2014-SEC

Expediente n° 4906772/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro

>iânia,j4 de \\**<>Goiânia,^"! de I V*^ de 2014.

Assunto: Comunica que por força da sentença proferida no procedimento instaurado perante

o Juízo das Fazendas Publicas, Registros Públicos, Ambiental, 2o do Cível da Comarca de

Nerópolis, autuado sob o n° 66/14 (Protocolo 201400904263), foi determinado o

cancelamento da procuração pública lavrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas

Naturais da Comarca de Nerópolis, no dia 20/01/2014, com selo digital n"

073613120415070130000005

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia integral do expediente em epígrafe, para

conhecimento próprio, de seus pares e das serventias judiciais e extrajudiciais, submetidos à

sua disciplina.

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

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

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCÍ^FERREIRA PERILO

ofcir08I/RC

Corregedora-Geraldà Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-Í581
corregsec(õ)tjqo.jus.br

ü I£i fSJ fsi fSJ 12Í121 Ia ISs f£í iíl fSJ l£J fsi ts! fS Ri Itl íSJ fâí ISi fa El IB K! Wta&fíllt}Í&fsfBWt£B3lS&



r !

OOMUNICACAO

ExDfôdiosntei; 4906772 Data « 23/04/2014

NOME ü JD DA COMARCA DE NERÓPOLIS

Aí:ií:i.l.U"l "tO

Ürgao

Local

i COMUNICAÇÃO

: SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA DA JUBTI

! DIVISÃO DE TRIAGEM E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

ADICIONAL í! 062/14

listorico í! 0F..N<>062/14""B0LI0:i:TA QUE INFORME AS SERVENTIAS JU

DICIAIS li;: EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO.,GJUE FOI DIETERMI
NADO O CANCELAMENTO DA PROCURAÇÃO PUBLICA LAVRADA

NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

DAÜUEL.A COMARCA,.COM SELO DIGITAI... Nw0736131204:1.5070

1300000005,,

GOIÂNIA,. 23 X)E abril DE 2014

ASSINATURA

Cl Munira
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tribunal
de jystiça

COMARCA DE NERÓPOLIS
ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PÚBLICAS, REGISTROS PÚBUCOS, AMBIENTAL

2o DO CÍVEL
Rua Dom Pedro Iesquina com Rua José Bonifácio. S/N°Setor São Paulo

CEP 75.460-000 Fone/Fax: (62) 3513-2424
comarcadeneropoiis@qgo.jus.far www.tfeo.Jus.br

Oficio n° 62/14
Nerópolis, 10 de abril de 2014

A Sua Excelência A Senhora
Nelma Branco Ferreira Perito
Desembargadora-Corregedora da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás
GOIÃNIA-GO

Assunto: comunicação de cancelamento de procuração pública

Senhora Corregedora:

Solicito a Vossa Excelência seja dado conhecimento às

Serventias Judiciais e Extrajudiciais do Estado de Goiás, que por força da sentença
proferida no procedimento instaurado perante este Juízo, autuado sob o n° 66/14 -
(Protocolo 201400904263). foi determinado o cancelamento da procuração pública
lavrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais desta comarca, no dia
20/01/2014, como selo digital n° 073613120415070130000005.

Segue anexado ao presente expediente, cópia integrai do

referido procedimento.

Atenciosamente,

ÜJCIADOP.S.CARRUi
Juíza de Direito

Ob$3 Aò «spòridéreste ofício, «a^r;iriforinar^



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 8092014315549

Nome original do documento: Pedido de Cancelamento de de procuração - Protocolo201400904263.pi

Data: 23/04/2014 06:28:29

Remetente: Rosanea Maria Martins Vilela Domiciano

Secretaria Geral da Corregedoria Geral da Justiça - CGJGO

TJGO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
CARTÓRIO F)F REGISTROCIVa DAS PESSOAS NATURAIS

Av. JK.1290- Pq. das Américas-Ner<Jpofís--(XXCep:75 460 ooof.62 551 \i 168
COMARCA DE NERÓPOLIS ESTADO D! GOIÁS

Aliair Sartin
OFICIAL

OFICIO 13/2014

Nerópolis - GO, 14 de março de 2014

MM Juíza,

No dia 20 de janeiro de 2014 compareceu neste Cartório um indivíduo

que se identificou como Cícero e pediu que fosse lavrada uma procuração

pública onde figurava como outorgantes Leandro Rodrigues Tarão e

Natividade Maria de Jesus Tarão, que estavam presente no momento, e

como outorgado Igor Souza Tarão, que não estava presente, tendo como

objeto o poder de ceder, vender, assinar, transferir o direito de posse e de

lavrar escritura de doação a quem quisesse de um imóvel urbano localizado na

QR 413, Conjunto 08, Lote 23, Samambaia-DF, sob a matricula 164562, Livro

03. registrada no 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal

Apresentaram Certidão do Imóvel expedida pelo Cartório do 3o Oficio do

Registro Imobiliário do Distrito Feéera\. com selo digital

TJDFT20130300203414XWDI. Certidão Positiva do Imóvel n° 74443 expedida

pelo Governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Habitação,

Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal- CODHAB-DF no

dia 17/01/2014, carta do 3o Oficio de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos

do DF e documentos pessoais (RG e CPF). Foi feito a procuração pedida com

o selo digital n° 07361312041507013000005 no dia 20 de janeiro de 2014

No dia 11 de março de 2014 o suposto Cícero retornou ao Cartório para

lavrar outra procuração tendo como outorgante Mana Fátima de Souza e

outorgado Alex Barbosa da Silva, tendo como objeto os poderes de vender,

C
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PfiSSOAS NATURAIS

Av. .IK,1290- Pq. das AmériCM-Nerópofis-GO.CeprTS 46OOO0F.62.35I31268
COMARCA DE NKRÓPOUS ESTADO Dl. GOIÁS

Aliair Sartin

QFK IAL

transferir e assinar escrituras públicas de um imóvel localizado no Lote 4.

Coniunto 4, Quadra 3111 Recanto das Emas, Distrito Federal, registrado sob a

matrícula 213202 no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito

Federal.

Devido à atualização no sistema de tabelionato de notas, não foi

possível fazer a procuração, desta feita a outorgante deixou os documentos

nesta serventia retornando posteriormente para a lavratura e assinatura da

procuração Ao ser analisada a documentação pessoal da senhora Maria

Fátima de Souza gerou duvida quanto à veracidace do documento, ocasião

em que foi enviado o documento digitalizado para o Instituto de Identificação

Civil do Distrito Federal Após análise, enviada por e-mail, conciui que o

documento é falso (doe em anexo).

Após a confirmação, ficaram sobre suspeita os documentos

apresentados na lavratura da primeira procuração (o qual não havia motivos

para questionar) Foi, então, enviado ao Instituto de Identificação de Goiás por

e-mail, os documentos pessoais (RG) de Leandro Rodrigues Tarão e

Natividade Maria de Jesus Tarão, em resposta por e-mail, foram confirmados \

que os documentos são falsos.

Entramos em contato com o Cartório do 3o Oficio do Registro Imobiliário

do Distrito Federal, atendido pelo Sr Giovanio, o qual nos informou que "não

há registros recentes neste imóvel'' lhes informamos o fato a ele, avisando que

a procuração foi feita com documentos falsos e foi passado o numero do selo

digital. Posteriormente enviamos os documentos por e-mail ao Cartório

referido, no endereço eletrônico: . Recebemos a confirmação

: ,'JRIÜD';
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Av. JK.1290- Pq. das Américas-NerópoGs-GO.Cep:75 460 oooi--.62.35l 31268
COMARCA DE NERÓPOLIS ESTADO DÉ GOIÁS

Aliair Sartin

OFICIAL

de recebimento automática. O Sr Giovanio disse que " iria avisar ao Titular do

Cartório e que este entrará em contato conosco o mais breve possível.

O indivíduo Cícero e a suposta Maria Fátima de Souza retomaram neste

Cartório no 13/03/2014 por volta das 17:30, momento em que foi acionado a

Polícia Eles foram levados para a delegacia, onde foi constatado que ela

chama-se Cleibiana Pinto de Souza, sendo presa em flagrante e ele Cícero

Pinto de Lima. o qual foi preso por mandado de prisão em aberto no Distrito

Federal.

Diante dos fatos narrados, venho perante Vossa Excelência requerer o

cancelamento da procuração supracitada e evitando prejuízos a terceiros de

boa fér bem como aos Cartórios

Nesses termos pede-se e aguarda deferimento.

Nerópolis-GO, 14 de março de 2014

i.xma. Sr.

Dra. Lucia do P. S Carriju Costa
Juíza de Direito

Nerópolis - Goiás

Itair Sartn

Oficial

>R3 IDO REGISTRO CP,
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Isabella Finizío

Altair Sartin <cartOTocivilneropoiis@gmail.com> 12 de março de 2014 17:28
Para: coord.civil-ii@policiacientjica.go.gov.br

Boa tarde Sr Geovane, segue em anexo as copias dos RG que lhe informei.

Por gentileza, confirme o recebimento do e-mail.

Obngada pela ajuda. HBIKH
Att: Isabella F.n.z.o

i

— - • CC

Ã
documento P civil.jpg
315K

Coordenação de Identificação <cc<wd.civiMi@policiacientifica.go.gov.br> 12 de março de 2014 17:59
Para Altair Sartin <cartoriocivilneropolis@gmail.com>

Boa tarde, Isabella,

As carteiras de identidades conforme copias encaminhadas não foram emitidas por este Instituto de
identificação, tratando-se de documentos falsos.

att.

Jovanio

— Mensagem original —
De: "Altair Sartin' - :iocivtineropoiis@gmail.com>
Para: "coord civiMi" <cao<ti dviWi@j •> gov.bi>
Enviadas: Quarta-feira, 12 de março de 2014 17:28:03
Assunto: isabella Finizio

iTe*lo das mensagens antenores ocu/to]

Altair Sartin <cartoriociviineropolis@gmail.com> 13 de março de 2014 08:07
Para: Coordenação de Identificação <coord.cwMi@policiacientiEca.go.gov.br>

Obngada Sr Joavanio. vou tomar as providencias necessárias.

Isabella Finizio

Em 12 de março de 2014 17:59, Coordenação de Identificação <coofrj.civi -ii@policiacientifica.go.gov br>
escreveu:

WpsjTm»! flooglecom'm*l/ua^=2&k=a5e21637(^ «2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Av JK. 1290- Pq. das Amcncas-Nerópolis-GO. Cep:75 460 000 F.62.35131268
COMARCA DE NERÓPOLIS ESTADO DE GOIÁS

Altair Sartin

OFICIAL

Livro: 02 Folhas: 11 Sob n0.: 14

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ:
LEANDRO RODRIGUES TARÃO E OUTRO, A FAVOR
DE, IGOR SOUZA TARÃO, NA FORMA ABAIXO:

S/A/l/B/A/M quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos vinte dias
do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (20/01/2014), nesta Cidade e Comarca de
Nerópolis, Estado de GO. em Cartório, perante mim. Altair Sartin. Oficial, compareceram como
outorgantes: - LEANDRO RODRIGUES TARÃO, brasileiro, casado, serralheiro, Cl n° 824655 2o
via DGPC/GO. CPF n° 074.922.001-53, residente e domiciliado em Ouro Verde de Goiás-GO. na
Avenida Carlos de Pina, Qd. 03, Lt. 02, Centro ; e NATIVIDADE MARIA DE JESUS TARÃO.
brasileira, casada, do lar, Cl n° 816093 2o Via DGPC, CPF n° 268.243.961-68. residente e
domiciliada em Ouro Verde de Goiás-GO, na Avenida Carlos de Pina, Qd. 13, Lt 02, Centro ; os
presentes identificados como sendo os próprios do que trato e dou fé, e pelos outorgantes
referidos, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeiam e
constituem seu bastante procurador, onde com essa se apresentar e necessário for: IGOR
SOUZA TARÃO, brasileiro, não consta, vendedor, Cl n° 222.670-6 SSP/DF. CPF n°
722.613.071-87, residente e domiciliado em Brasilia-DF, na Rua QR 606, conjunto 04. Casa 12,
Samambaía Norte; A quem concede poderes especiais para em nome dos outorgantes, ceder,
vender, transferir o direito de posse e de lavrar a escritura de Doação a quem quiser e ate para o
seu próprio nome e pelo preço que convencionar. UM IMÓVEL URBANO, localizado na QR 413
Conjunto 08. Lote 23. Samambaia-DF sob a matricula n° 164562, Livro 02 registrado no 3° Oficio
do Registro Imobiliário do Distrito Federal, podendo para tanto dito procurador, assinar escritura de
qualquer natureza: pagar impostos e taxas; dar e aceitar quitações; descrever o imóvel com todas
as características, área, confrontações, procedências, dimensões, benfeitorias e registros; receber
dinheiro, cheques, endossá-los e descontá-los; assinar guias, fichas, livros, cláusulas, recibos,
requerimentos e declarações; apresentar e receber documentos; concordar e discordar com todos
os atos; prestar e receber informações; representá-lo perante as repartições públicas e cartórios
que se fizerem necessários, nelas requerendo e assinando tudo que for preciso; Enfim, em nome
dos outorgantes praticar tudo mais que preciso for para os devidos fins, o que tudo dou por bom,
firme e valioso, inclusive substabelecer no todo ou em parte se necessáno for. E por se acharem
assim contratados, me pediram que lhes fizesse o presente instrumento, que lhes sendo lido em
voz alta,;la£eitaram, .outorgaram e assinam, dispensando as testemunhas na forma legal. Eu,

. Oficial a escrevi, subscrevi e assino. Emolumentos: R$30.39 Taxa
Éudíciána: R$10,11. Fundesp: R$ 3,04 Selo Digital n° 07361312041507013-000005.

_

Leandro Rodrigues Tarão
(Outorgante)

rfyf(,-y-v.Í-- •I• H) ^ \ítífiu
Natividade Maria de Jesus ,Tarão

(Outorgante)

lCC>LCt i-,



Livro 02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DF. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Av JK, 1290- Pq. das Américas-Nerópolis-GO. Cep:75 460 000 F.62.35131268
COMARCA DE NERÓPOLIS ESTADO DE GOIÁS

Altair Sartin

OFICIAL

Folhas: 12 Sob n°: 14

Em testemu da verdade.

T— Altair Sartin

Oficial

Nerópolis 20 de Janeiro de 2014

CiRTÓRlO 00 REGISTRO Cl
JtCtaú Sartin-OTn
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TÍTUL
é

llmo(a) Senhoria)

NATIVIDADE MARIA DE JESUS TARAO
QR 413, Conjunto 8, Lote 23
Samambaia - DF

Nesta
CSA 2, tatclQ. loja 2, Taguattirga-DF - 7*01542$

"URGENTE" - APRESENTE ESTA PARA SER A TENDIDO

Taguatinga-DF, 2 de junho de 2009.

Ilustrfssimo(a) Senhor(a)

Pela presente comunico a Vossa Senhoria que se encontra neste Cartório,
situadona CSA 2, lote 20, loja 2, Taguatlnga Sul (no final da rua das Lojas Americanas),
adocumentação para lavratura daescritura deDOAÇÃO, referente aoseu imóvel.

Dita escritura deverá ser assinada no PRAZO MÃXIMO DE 30 (TRINTA)
DIAS, contados da data do recebimento desta, SOB PENA DE SER A
DOCUMENTAÇÃO DEVOLVIDA à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB/DF, o quecertamente trarátranstornos a Vossa Senhoria.

As despesas de lavratura e registro serão no valor de R$151,15 (cento e
cinqüenta e um reais e quinze centavos) + ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos queé pago aoGDF), se foro caso.

Cordiais saudações, jitiüírStJnm - Oficial Vit.i!:cio
IZü.'/. S. S*iitltt~ OffCiâl Suhr.tiUnn

ron«/F©y (Q2) 3513-1;
1 :L:?iÔPCL O - V»Ci'..

Trazer os documentos originais:
Carteira de Identidade

CPF
Certidão de Casamento, se for casado(a)
Certidãode Óbito, se for viúvo(a)
Formalde Partilha, se for separado(a) ou divorciado(a)
Procuração(Ões)
Carne do IPTU (ou número do inscrição do imóvel)

=> Se o primeiro dono não for casado, trazer aCertidão Positiva de
Imóvel emitida pela CODHAB.



-45^. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
- —'-*•' Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

rJLoa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ÇOPÜ^J ' CODHAB-DF

CERTIDÃO POSITIVA DO IMÓVEL N° 74443
Válida até: 16/4/2014

GDF

Certificamos que. a requerimento da parte interessada, CONSTA(M) en, nossos arqurvos a(s) seguintes(s)
informação(ões) quanto ao imóvel abaixo caracterizado:

ENDEREÇODO IMÓVEL BAIRRO

QD 413 CJ08 LT23 RECANTO DAS EMAS

NOME DO INTERESSADO CPF

NAT1VIDADE MARIA DE JESUS TARÂO 268.243.961-68

C.IDENTIDADE DATA NASCIMENTO NATURALIDADE ESTADO CIVIL

816 093 SSP/GO 22/02/1962 GO CASADO(a)

CÔNJUGE/COMPANHEIRO<a)-'COADIQUIRENTE CPF

LEANDRO RODRIGUES TARÃO 074.922.001-53

C IDENTIDADE \ NASCIMENTO DOC FIRMADO EM

824 655 09/12L'1965 02/06/1989

NOME

COADQUIPENTE / HERDEIROS
CPF c;

ESTADO

DTNASC

\\\\\W\\\Y \NÃO QQNSJ&M 0iITBQa5PAPaUIRe^^^Ti^ /.HERDEIROS \\VA\\\\\\\\\\\\V

OBSERVAÇÃO:

A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VALIDADA NO SfTE www.codhab.df.gov.br link SERVIÇOS
Brasília. 17rTJ1/2014 -_ _.__

X^ / Servicf:.' .'

Estação 392WS0904 - 15:27 HAMILTON 1
SCS Quadra 06 Bloco 'A' Ed SEDUMA - CEP 70.306-918 - Telefones (61) 3325 2711

Fax. (61) 3325 2715 - Site: wv/w.codhab.df.gavbr - E-mal: codhab@codhab.df gov.br
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Prctoçovr 567546 Aíondeníe: arfeía Buscas: Elana feitaem:26/11/2013 13:35:05 pgs: 1/2

3> OFÍCIO 00REGISTRO IMOBlUAfUOM)DISTRITO FED!
UVR02-REGISTROGERAL é

MATRÍCüU-RE61STR08HWEraAÇ&S

MWÉCOLA H. 164562 - IKOVRL: WTE 23i COUuSlTO 08» QR-413, SAKAMRAIA,
DF, medindo 7,00 mdo fronte, "1,00 n de ftndòs, 21#00 ia pela lateral
direita, 21,00 o pela lateral esquerda, ou seja, 147,00 o», llaitando-
se pela frente com via publica, pelos fundos coa o lote 02, pela
lateral direita com os lotes 24 e 25, pela lateral esquerda com o lote

22, todos do mesmo conjunto e quadra. PROPRIETÁRIA; COHPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERftACAP, çom aede nestt Capital, CGC/HF n°

00.359.877/0001-73. REGISTRO ASTBRIOR; n° 01, .na matricula 155,721,

deste, de 15 de dexeaoro de 1997. DOU PE - TACDATW6A, DF, 15 de

dezembro de 1997. Lygia Hirande de Siqueira Lima, Oticiala

Substituta.

Av. 1.164562. - LOTEAMBrrOi Conforme petição de 18.09.1997. acompanhada
do Píojeto de urbanismo Parcelamento - ORB - 15/89 e 52/90, elaborados
palajCompanhia In»bÍU*ria de Brasília - tESRACAP e aprovados pelo
Instinto d* Planejamento Territorial o Urbano do Oistrito Federal;
Memoriais Descritivos HDE 15/89 * M0B 52/90, consundo nomenclaturas,
dimensões, superfícies, usos e confrontrações das unidades
laaM^ârias; paginas dos Jornais "Diário Oficial do Distrito Federal"
dô OÍ&V03.89, IIM.^ e 04.09.97, que publicaram os Decretos
SívèrBamentais n°s 11.468, de 08.03.89, 18.548, de i6.08.97 o 18.573,
dd Q3LQ9.S7; e da docunentaçflo a que se refere o attigo 19 úa Lei n°
6166, do 19.12.79, fic-i o terreno objeto desta tsatr leu Ia incluído no

loteaèento denominado ClOApK , SATÊLITK DE f-ÁMAMüArA - rrci/Io

ADMINISTRATIVA XII - RA XII. Dtàí FB. TAGUATJfJGA, "'Dl',' 15 ile «let«mb»o: il«

1997. lyyia Hiren-ia de Siqueira Mo«i, ofictala-

Substituta.

ANOTAÇÕES

CONTINUA ÂS PÁGINAS 212

J

Protocolo: 687546 Aíendenia mteto Buscas: íffiane ,- fétóctru26/11/201312h3Sâ3 pgs.'1/2
0 votante RS 13.60 correspondaa 1 eertidflodo 1 frtho(Rs 5,66 Itütn"Vr oUneo *a* da labtía *L"<Jo OL 11W87).
1 busca (RS W4 item "Vir cOnea "e" da tabela V tío DL 115/87).
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PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NERÓPOLIS

tribunal 2a vara
de justiça

Autos n° 201400904263

Cancelamento de Registro

24

SENTENÇA

Trata-se de solicitação de cancelamento ato

notarial, consistente em escritura pública de procuração,

lavrada perante o Cartório de Registro de Pessoas Naturais de

Nerópolis. com o objetivo de ceder direitos possessórios relativo

a imóvel urbano localizado na QR 413, Conjunto 08. Lt. 23.

Samambaia-DF, matriculado sob o n° 164562, no 3o Ofício do

Registro Imobiliário do Distrito Federal.

O Oficial do Registro Civil desta Comarca, Altair

Sartin, apontou a falsidade dos documentos pessoais

apresentados pelos outorgantes, Leandro Rodrigues Tarão e

Natividade Maria de Jesus Tarão, ora comprovada mediante

consulta ao banco de dados do Instituto de Identificação de

Goiás.

Determinou-se a expedição de ofícios ás

Serventias Extrajudiciais do Distrito Federal, para

conhecimento da falsidade da procuração.



A representante ministerial emitiu parecer pelo

deferimento do pedido. ^6

EM SlNTESE, ORELATÓRIO. DECIDO. $
Da análise das provas acostadas à inicial,

verifica-se a veracidade das informações prestadas pelo oficial

do Registro Civil.

Com efeito, na procuração pública, lavrada no

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de

Nerópolis/GO, no dia 20/01/2014, com o selo digital n°

07361312041507013000005 (fl. 06), constam como

outorgantes, LEANDRO RODRIGUES TARÃO e NATIVIDADE

MARIA DE JESUS TARAO.

Os documentos pessoais por eles

apresentados (fl. 08) foram identificados como falsos. É o que

consta da informação de fl.05, prestada pela Coordenação de

Identificação da Polícia Cientifica do Estado de Goiás.

Constatada, desta feita, a inexistência do

negócio jurídico (outorga de poderes em mandato), o

cancelamento do instrumento público lavrado é medida que se

impõe.

Em razão do exposto, acatando a promoção

ministerial, DETERMINO O CANCELAMENTO DA

PROCURAÇÃO PÚBLICA lavrada no Cartório de Registro Civil

de Pessoas Naturais da Comarca de Nerópolis/GO, no dia

20/01/2014, com o selo digital n° 07361312041507013000005.

P.R.I.. , ,



2£
Oficie-se ao Cartório de Registro Civil, para &£

cumprimento desta decisão, ao 3o Ofício do Registro Imobiliário

do Distrito Federal, bem como à Corregedoria Geral da Justiça

do Estado de Goiás, para as comunicações de praxe.

Nerópolis, 31 de março de 2014.

^Jlo_*
Lúcia do P. S. Carrijo Costa

Juíza de Direito

RECEÔI^WTO
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ESTADO DE GOIÁS v*
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA J ^k

POIiCIACTVDL
DEPARTAMENTO DF. POLICIA JUDICIÁRIA
DELEGACIA Dl. POLÍCIA DE NERÓPOLIS

/

TERMO DF. DEPOIMENTO EM

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

Às 9 horas e 58 minutos do dia 14 do mês de março de 2014, na sede doía)
DELEGACIA DE POLÍCIA DE NERÓPOLIS, onde presente se achava a
Autoridade Policial, Doutor(a) AZUEN MAGDA ALBARELLO. comigo, ALEX
FABIANI DF. ANDRADE, Escrivão(ã) de Polícia, na seqüência do auto de prisão
em flagrante delito em que é(são) eonduzido(s) CLEÍB1 ANA PINTO DE SOUSA,
passou-se à inquirição da testemunha ISABELLA FINIZIO, RG n° 5267650
SPTC-GO, CPF n° 03125739101, de nacionalidade brasileira, solteiro(a), de
proFissão funcionária de cartório, nascido aos 16/04/1989, natural de Goiânia-GO.
filha de Alina Fàigenia Fantasia Finizio e ítalo Finizio, com residência na(o) Rui

Guerra, número 366, Centro. Nerópolis-GO, telefone residencial 629944-3000.
Alfabetizado (a). Aos costumes disse nada/ Compromissada na íòrma da lei.
advertida das penas cominadas ao falso testertííinho, prometeu dizer a verdade do
que soubesse e llie iòsse perguntado. Inquirida respondeu: QUE, a depoente é
funcionária do cartório de registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas
de Nerópolis e afirma que no dia 12/03/2014. apareceu no cartório um casal, o qual
pretendo fazer uma procuração, tendo como outorgante MARIA FÁTIMA DE
SOUZA e como outorgado ALEX BARBOSA DA SILVA, dando poderes a este
último para vender, transferir, assinar procurações públicas, convencionar o preço,
dar quitação de um imóvel urbano, localizado no lote 4. conjunto 4. Qd.311,
Recanto das Emas. Distrito Federal registrado no 3o Oficio do Registro Imobiliário
do Distrito Federal sob a matrícula 213202. conforme certidão apresentada que
consta a data de emissão 21/02/14; QUE, a depoente pediu à mulher, que se
identificou como sendo MARIA FÁTIMA DE SOUZA, sua identidade, a certidão
do imóvel e os documentos do outorgado; QUE. neste momento, o senhor CICER*)
PINTO LIMA, o que acompanhava MARIA FÁTIMA, sendo que foi ele quem
pediu que fizesse a procuração, retirou de uma pasta que estava em seu poder, a
identidade, a certidão do imóvel e a cópia dos documentos do outorgado Al ÉX
BARBOSA DA SILVA; QUE, não podia fazer a procuração naquele momento, pois
o sistema do tabelionato de notas estava em atualização e informou isso ao casal;
QUE. CÍCERO falou que iria deixar os documentos c posteriormente voltaria para
que MARIA DE FÁTIMA assinasse a procuração; QUE, neste Ínterim, a
funcionária conhecida como 'DETH' já tinha digitado o nome do senhor ALEX
BARBOSA DA SILVA no TJ-DF onde constava que e le respondia peb crime de
tráfico de drogas; QUE, ao analisar a cópia da identidade de MARIA FÁTIMA e
ALEX BARBOSA e a certidão original do imóvel a depoente percebeu que o
número da identidade que eslava na eertidão do imóvel divergia com o n° da
identidade de MARIA FÁTIMA, pois a certidão íòi lavrada no ano de 2002 e RG foi
expedida em 2009, devendo portando constar que era 2' Via; QUE, desta feita,
entrou em contato com o Instituto de Identiíieayão de Brasília, onde falou com o
senhor AUGUSTO, passando-lhe os dados da identidade de MARIA FÁTIMA DE
SOUZA, o qual lhe confirmou que o documento era falso, pois a filiação e a data de

-
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SKÍíUKA.NÇA PÚBLICA

POLICIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIÁRIA
DELEGACIA DE POLÍC IA DE NERÓPOLIS

expedição eram divergentes com o banco de dados daquele Instituto, ressaltando
ainda que nunca foi expedida uma 23 Via na data de expedição de 10/08/09; QUE,
no dia seguinte, o casal compareceu ao cartório, por volta das 17h30 horas,
momento em que a depoente telefonou para a polícia civil deste município,
eomunicando todo o ocorrido à autoridade policial, a qual determinou que uma
equipe se dirigisse imedittamente ao cartório; QUE, dois agentes de polícia,
acompanhados da própria delegada de polícia chegaram ao cartório, fazendo a
abordagem a CÍCERO e à MARIA FÁTIMA; QUE. a delegida solicitou à MARIA
FÁTIMA que lhe mostrasse sua identidade; QUE, MALHA ficou um tanto receosa.
mas mesmo assim, apresentou para aquele autoridade sua RG; QUE, então o casal
foi conduzido para a delegue ia local; QUE, a depoente foi logo em seguida para a
delegacii; QUE. de posse do e-mail oriundo do Instituto de Identificação do DF, a
autoridade policia] determinou ao agente GABRIEL GOMES DE MORAIS FILHO
que desse voz de prisão à MARIA FÁTIMA DE SOUZA, que após averiguações,
restou provado que na verdade ela se chamarCLEIBIANA PINTO DE SOUSA,
assumindo nesta delegacia tudo o que a depoente já havia constatado e que CÍCERO
é o mentor de todo o golpe; QUE, foi constatado também que CÍCERO possuía um
mandado de prisão em aberto no Distrito Federal e foi cumprido este mandado;
QUE., a depoente ressalta ainda que a partir deste momento, geroudúvidas quanto à
documentação de uma procuração feita em 20/01/14 pelo mencionado cartório, onde
o senhor CÍCERO PINTO LIMA apresentou o senhor LEANDRO RODRIGUES
TARÃO e NATIV1DADE MARIA DE JESUS TARÃO como sendo seus tios e
pediram à depoente que lavrasse uma procuração em favor de IGOR SOUZA
TARÃO, dando poderes para estes de ceder, vender, transíèrir o direito de posse e
lavrar escritura de doação a quem quiser e até para seu próprio nome e pelo preço
que lhe convencionar de um imóvel urbano, localizado na QR413, Conjunto 08.
Lt.23, Samambaia-DF. sob a matrícula tf 164562, livro 2, registrado no 3o Ofício do
Registro Imobiliário do DF; QUE, a procuração foi feita, tendo como selo digital
07361312041507013000005; QUE, no dia 12/03/14, a depoente ligou para o
Instituto de Identificação de Goiás e passou por e-mail os documentos scaneados de
LEANDRO RODRIGUES TARÃO e NATIVIDADE MARIA DE JESUS TARAO,
onde foi confirmado também por e-mail que: 'as carteiras de identidade conforme
cópias encaminhadas, dão foram emitidas por este instituto de identificação,
tratando-se de documentos Falsos att. Jovanio.'; Q1IE, na verdade CÍCERO nos dois
casos foi o mentor do golpe, consumando no primeiro e tentando no segundo golpe,
tio qual foi presa a pessoa de CLEIB1ANA PINTO DE SOUSA; QUE, ressalta a
depoente que a certidão do imóvel de MARIA FÁTIMA DE SOUZA e verdadeira,
constando até o selo digital TJDFT20140300039846REEY, que pode ser consultado
no site WWW.TJDFT.J1 S.BR. haja vista que qualquer pessoa pode dirigir-se a um
cartório de imóveis e pedir uma certidão, pois a lei garante isso, tratando-se de que
um documento público todos tem acesso; QUE, deduziu a depoente que CÍCERO
PINTO LIMA asando (LLIBIANA PINTO DE SOUSA, querki vender um imóvel
que não pertencii a eles. mas ã verdadeira MARIA FÁTIMA DE SOUZA, a
terceiros, os quais seriam lesados e os próprios cartórios; QUE, foi dito através de
e-mail enviado pelo Instituto de Identificação de Brasília que: 'na pesquisa que
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ESTADO DE GOIÁS v*
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA +M1l*.

POLICIA CIVIL

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIÁRIA
DELEGACIA DE POLÍCIA DE NERÓPOLIS

•

fizemos, consta o RG n° 1364677, em nome de MARIA FÁTIMA DE SOUZA,
porém os dados qualificativos divergem do documento enviado por você. Consta
também, para o relendo RG, um atestado de óbito, do ano de 2007. Entramos em
contato com o cartório de Sobra], para saber da autenticidade da certidão de
nascimento e estamos aguardando resposta. Estamos a disposição de V. S\ att. Dilce
A. C. Modesto - Papibscopista Policial.'; QUE, neste .ato a depoente fàz a
apresentação do e-mail do Instituto de Identificação de Brasíiia-DF, cópias das
identidades de MARIA FÁTIMA DE SOUZA. ALEX BARBOSA DA SILVA, a
certidão do imóvel registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF e a
procuração que íòipedida por MARIA FÁTIMA DE SOUZA, e-maildo Instituto de
Identificação- de Goiás, constando que os RGs de LEANDRO RODRIGUES
TARÃO e NATIVÍDADE MARIA DE JESUS TARÃO são falsos, cópia da
procuração feita no cartório, cópias dos RGs. de NATIVTDÁDE e LEANDRO.
certidão positiva do imóvel n° 74443. expedida pelo Governo do Distrito Federal
CODHAB-DF. cópia da carta do 3o oficio de HÇtas registro civil e protesto de títulos
de Samambaia-DF e certidão do imóvel, expedida pelo 3° oficio do-registro
imobiliário do DF, mat. 164562. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e
assinado, fica este termo fazendo parte integrante do auto de prisão em flagrante.

Autoridade Policial _____

Testemunha

Escrrvão(ã) de Polícia

Saitift-
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MATRÍCULA N. 164562 - IMÓVEL: LOTE 23, CONJUNTO 03, QR-413, SAKAHBAIA,

DF, medindo 7,00 n de frente, 7,00 m de fundoa, 21,00 a pela lateral

direita, 21,00 n pela lateral esquerda, ou seja, 147,00 a», lioitando-

se pela frente com via publica, pelos fundos com o lote 02, pela

lateral direita coa os lotes 24 e 25, peJa lcteral esquerda com o lote

22, todos do mesmo conjunto e quadra. PROPRIETÁRIA; COMPANHIA

IMOBILIÁRIA OE BRASÍLIA - TBRRACAP, soa sede nesta Capital, CGC/HF n°

00.359.877/0001-73. REGISTRO ANTERIOR: n° 01, na matricula 155.721,

deste, de 15 de dezemoro de 1997. DOU FE - TAGOATINÇAj 0?, 15 de

dezembro de 1997. Lygia Miranda de Siqueira Lis», Oíiciala

Substituta.

Av.1.164562. - LOTBAHENTO: Conforme petição de 18.09.1997, acompanhada

do Projeto de Urbanismo Parcelamento - ÜRB - 15/89 e 52/90, elaborados

pela ;Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e aprovados pelo

Instijtuto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal;
Kercoriais Descritivos HDE 15/89 o HDE 52/90, constundo nomenclaturas,

dictensOes, superfícies, usos e confrontraçôes das unidades

imobiliárias; paginas dos Jornais "Diário Oficial do Distrito Federal"

de 08.03.89, 27.08.9*' e 04.09.97, que publicaram os Decretos

Governamental n°s 11.468, de 08.03.89, 18.5*8, dt 26.08.97 e 16.573,

de 03.09.97/ e da dccunentaçâo a que se referi o artigo 18 da Lei n°

6766, de 19.12.79, fio» o terreno objeto desia matricula incluído no

loteaçento denominado CIDADE SATÊLITK dk .«".ahahbaia - 3Ki;iAc>

ADMINISTRATIVA XII - RA XII. DOU FE. TAGUATINGA, 0K, 15 úh «lezembi» d«

1997. Lyijia Mirania de 'Jtqueira Mim, oíirt.iia

Substituta.
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CERTIFICO, não constar desta matricula nenhum ônus,
hipoteca ou quaisquer registro relativos à existência de ações
reais e pessoais reipersecutórias sobre o referido imóvel até a
presente data. DOU FÉ. TAGUATINGA DF, 25/11/2013
13:35:05.
{buscas realizadas atè ?1 DE NOVEMBRO DE 2013 • 03.30:00).
(CertKl.ln extraída por |<roc»mo repfcgrafico de conformidade com parágrafo

ieva!>datía cot novos crazos de 30 dias. atè um ;«i>o npos a sua emissão
iiTiCi.il. desde que nSo tí-nnam navido alterações)

Selo digitai: TJDFT2013030020.™ 14XWDI Para
consultar, acesse www.tjdft.jus.br
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solo acima.
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CERTIDÃO

Certifico que o presente feito foi registrado eletronicamente sob o n°
LQ /2014.

Nerópolis, jt/_a3__/_tí .

£^
Escrevente/Escrivão

CONCLUSÃO

Aos /^ / PM H r faço Qff presentes autos conclusos à Doutora
LÚCIA DO P.S. CARRIJO C0ÇTA, MM*. Juíza de Direito da 2* Vara
desta comarca.

Escrevente/Escrivão

\7
/ '
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tribunal
de justiça

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NERÓPOLIS
2a VARA

Autos n°201400904263

Cancelamento de Registro

n

t>

DECISÃO

Trata-se de solicitação de cancelamento de

procuração, lavrada perante o Cartório de Registro de Pessoas

Naturais de Nerópolis, com o objetivo de ceder direitos possessónos

relativo a imóvel urbano localizado na QR 413, Conjunto 08, Lt. 23,

Samambaia-DF, matriculado sob o n° 164562, no 3o Ofício do Registro

Imobiliário do Distrito Federal.

Como fundamento do pedido, identifica a falsidade

dos documentos apresentados pelos outorgantes, Leandro Rodrigues

Tarão e Natividade Maria de Jesus Tarão, comprovada pelo Instituto de

Identificação de Goiás.

Decido.

Dada a gravidade da situação narrada e comprovada

e com o fito de coibir danos a terceiros, tenho por bem determinar a

expedição imediata de ofícios às Serventias Extrajudiciais do Distrito

Federal, para que se tenha conhecimento da falsidade da procuração,

expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de

Nerópolis/GO, no dia 20/01/2014, com o selo digital n°

07361312041507013000005.



Em seguida, colha-se o parecer do representante

ministerial.

Nerópolis, 18 de março de 2014.

Lúcia do P. §. Carrijo Costa
Juíza de Direito



tribunal
do jur.tu;.s

COMARCA DE NERÓPOLIS
ESCRIVANIA DAS FAZENDAS PÚBLICAS, REGISTROS PÚBLICOS, AMBIENTAL

2o DO CÍVEL
Rua Dom Pedro I esquina com Rua José Bonifácio. S/N° Setor São Paulo

CEP 75.460-000 Fone/Fax: (62) 3513-2424
comarcadeneropoiis@tjgo.jus.br www.Qgo.jus.br

Oficio n° 39/14
Nerópolis, 18 de março de 2014

A Sua Excelência O Senhor

Lecir Manoel da Luz

Desembargador-corregedor da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dosTenitórios

BRASlLIA-DF.

Assunto: comunicação de cancelamento de procuração pública

Senhor Corregedor:

Solicito a Vossa Excelência seja comunicado às Serventias

Extrajudiciais do Distrito Federal e dos Territórios acerca da existência de

procedimento perante este Juizo, autuado sob o n° 66/14 - (Protocolo

201400904263), com o fito de cancelar a procuração pública lavrada pelo Cartório

de Registro Civil e de Pessoas Naturais de Nerópolis-GO, no dia 20/01/2014, com o

selo digital n° 07361312041507013000005.

Seguem anexados ao presente expediente, cópia da decisão de

fls. 17/18 e demais documentos que instruem o referido procedimento.

Atenciosamente,

COST>LÚCIA DO RS. CARRIJO
Juíza de Direito

Obs : Ao responder este oficio, favor, informar o número do protocolo dos autos.



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria de Apoio

Expediente n° : 4906772/2014

Nome : Juíza de Direito da Comarca de Nerópolis

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° AQX5 /2014

Atendendo a solicitação da Juíza de Direito da Comarca de

Nerópolis, e, evidenciada a relevância do Ofício Circular n° 62/14, o qual solicita seja

dado o conhecimento às Serventias Judiciais e extrajudiciais do Estado de Goiás, que

por força da sentença proferida no procedimento instaurado perante este Juízo,

autuado sob o n° 66/14 - (Protocolo 201400904263), foi determinado o cancelamento

da procuração pública lavrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais

daquela Comarca, no dia 20/01/2014, com selo digital n°

073613120415070130000005, determino a expedição de ofício circular a todos os

Diretores de Foro do Estado de Goiás para ciência própria e transmissão aos demais

magistrados, bem como para as Serventias Judiciais e Extrajudiciais. Referida

comunicação deverá se fazer acompanhar de cópia integral do expediente.

Cientifique-se a Magistrada solicitante, Dra. Lúcia do

RS.Carrijo Costa, inteirando-a das providências assumidas por esta Corregedoria-

Geral em atenção à matéria apresentada, com o envio de reprodução deste despacho.
À Secretaria Executiva.

Após, arquive-se.

Goiânia, Ot" de maio de 20,14.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-beral da Justiça


