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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
rio estado cie goiás

PORTARIA N°0 rA /2013.

Institui Grupo de Trabalho destinado a auxiliar na
análise das matrículas de imóveis do
Loteamento Jardim Paquetá, localizado em
Planaítina, com suspeita de ocorrência de
fraude, para restabelecimento da normalidade na
unidade judiciária.

A DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 14. inciso I. do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça.

CONSIDERANDO que, realizada Correição Geral Extraordinária no Cartório

de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas da Comarca de Planaítina. entre os dias

24/09 a 05/10/2012, houve a constatação de possíveis irregularidades em matrículas de

imóveis do Loteamento Jardim Paquetá. situados na localidade, conforme Relatório n°

118/2012. datado de 05 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO que, em face da informação de práticas fraudulentas na

referida serventia extrajudicial, no feito criminal sob n° 201202409762. foram bloqueadas

judicialmente centenas de matrículas de imóveis do mencionado Loteamento Jardim Paquetá.

posteriormente mantidos os bloqueios apenas daquelas com suspeita de ocorrência de fraude:

CONSIDERANDO que o Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de

Planaítina. como corregedor natural e permanente da unidade judiciária sob sua disciplina,

encontra dificuldades em analisar as várias matrículas de imóveis bloqueadas e solicita o

auxilio desta Corregedoria-Geral da Justiça para aferir, uma por uma, a legítima titularidade;

CONSIDERANDO a gravidade dos fatos noticiados frente ao enorme número

de matrículas de imóveis do Loteamento Jardim Paquetá sujeitas à análise, individualmente,
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acerca das possíveis irregularidades, conforme dados colhidos pela Assessoria de Orientação
e Correição deste órgão registrados no relatório de inspeção presencial acima mencionado.

CONSIDERANDO a necessidade urgente de solução da problemática

levantada, para o rápido restabelecimento da normalidade na referida unidade judiciária, no
que tange às questões de registro dos imóveis;

CONSIDERANDO o que ficou decidido no procedimento n° 4002237/2012

desta Corregedoria;

RESOLVE:

1 - Instituir Grupo de Trabalho destinado á análise das matrículas dos imóveis

do Loteamento Jardim Paquetá, localizado em Planaítina, abertas com suspeitas de ocorrência

de fraude, e apresentação de prementesolução para a questão;

2 - Designar para compor o Grupo de Trabalho: Dr. Carlos Gustavo

Fernandes de Morais, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Planaítina; Dr. Antônio

Cézar Pereira Meneses. 2° Juiz Auxiliar deste órgão censor. Simone Bernardes Nascimento

Ribeiro, Assessora de Orientação e Correição; Maria Beatriz Passos Vieira Borras, Luciana

Pinho Chaves, Alberto Nunes Guerra e Pedro Carneiro Filho, Assessores Correicíonais;

3 - Convidar para compor o Grupo de Trabalho um representante do

Ministério Público local;

4-0 Grupo de Trabalho será presidido pelo Dr. Antônio Cézar P. Meneses. 2o

Juiz Auxiliar desta Corregedoria, e secretariado por quem este designar;

5 - O trabalho deve ser desenvolvido na sede da Comarca de Planaítina,

com a participação efetiva do Ministério Público;

6-0 Grupo de Trabalho, ora criado, tem prazo de vinte (20) dias para reunir-
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DISPOIIIBIUZACAO segunda-teta. 1706-2013

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça

publicação, lerça-l&lra. 18-062CH3

se pela primeira ocasião, contado da publicação desta, devendo apresentar, nos cinco (5) dias
seguintes, cronograma de ação.

7 - Incumbe ao Grupo de Trabalho:

I - Análise de cada uma das matrículas de imóveis do Loteamento Jardim

Paquetá. localizado em Planaítina. elencadas às fs. 498 (primeiro parágrafo; faz-se menção à
matricula de n° 9.002 até a de número 59.733 - numeração aleatória) e 500/677 (no segundo
parágrafo da f. 499 são narrados acontecimentos ligados ás modificações dominiais das

inúmeras matrículas listadas na seqüência) dos presentes autos n° 4002237/2012;

II - Identificação, de forma individual, das matrículas aludidas no Relatório n°

118/2012. que tenham sido, de fato, abertas com ocorrência de fraude no Serviço Extrajudicial;

III - Apresentação de orientação ao Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Corregedor natural e permanente da Comarca de Planaítina. acerca do procedimento a ser

adotado com relação às aludidas matrículas de imóveis do Loteamento Jardim Paquetá, que

forem relacionadas ao final do trabalho, conforme item acima (II).

Trabalho.

vlss

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se os integrantes do Grupo de

Goiânia, \i/\ de junhode 2013.

Desembargadora NELMA BRANCÒFERREIRA PERILO

Corregedora-Géral da Justiça
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