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Li do estado de goias

f

Departamento de Orientacao e Correicao
da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As Comarcas

RELAT®RIO No 68 /2011

Nos dias primeiro e dois de dezembro de 2011 (11 e 2/12/2011), per

determinaCao da Excelentissima Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora

Beatriz Figueiredo Franco, comparecemos no Servigos de Notas, de Protestos de

Titulos, Tabelionato e Registro de Contratos Maritimos, de Registro de lmoveis, de

Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e Civil das Pessoas

Naturals, e 11 Tabelionato de Notas, do Distrito Judiciaria de Agua Limpa, integrante

da Comarca de Buriti Alegre - Go, onde procedemos uma insperao in loco para

averiguar as denuncias efetuadas nos presentes autos.

Servigos de Notas , de Protestos de Titulos , Tabelionato e Registro de Contratos

Maritimos , de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil

das Pessoas Juridicas e Civil das Pessoas Naturais , e 1° Tabelionato de Notas,

do Distrito Judiciaria de Agua Limpa:

Oficial Respondente : Everton Nunes Fernandes

Enderego: Rua do Comercio n° 248, Centro - Agua Limpa-Go

Telefone: (64) 3489-1159

Acerca da reclamarao de falta de resposta dos requerimentos

encaminhados ao oficial respondente, cumpre-nos informar que em contato telefonico o

Sr. Eventon Nunes Fernandes, este informou que retornaria para a advogada da

solicitante, Dra. Regina Aparecida Teixeira Abrahao, quando questionado

pessoalmente, no momento da inspecao, este respondeu que "nao tinha tido tempo de

entrar em contato com a advogada da requerente".

Entretanto, no decorrer dos trabalhos, apresentou copia do Officio n°
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29/10, datado de 17 .08.2010, sem comprovante de recebimento da parte interessada
ou Aviso de Recebimento (AR), DOC - 1.

Com relagao a reclamagao de que o inventario de GIenio Labeca, foi

lavrado administrativamente pelo Oficial Respondente , mesmo tendo conhecimento de

que varios registros nao foram efetuados na matricula 868, verificamos que :

A matricula 868 nao foi originada da matricula 165, conforme consta da

certidao negativa de onus expedida pelo Cartorio , pois a matricula pertencente a
America do Prado Labeca e a de numero 164, conforme se ve no memorial descritivo
da mesma , DOC - 2.

No que tange a pratica dos atos, verificamos duas certidoes emitidas
em datas diversas , uma de 10.02.2009 e a outra de 07. 05.2010 , assinadas pelo atual
respondente , referente a matricula 164, contendo divergencia escritural no registro R-6,

constando descrito na primeira certidao "Transferido Mat. 866 , 887, 868, 869, 875,
884, 964 , 966, 965 , 943" a na segunda nao existe tal anotagao , Doc - 2 e 2A.

Com referenda a escritura Publica de Inventario de Partilha do Sr

Jorge Labeca levada a registro na matricula 868, entendemos que o oficial respondente

deveria ter observado os titulos que originaram os desmembramentos referentes as

aberturas das matriculas de numeros 904, 916 , 1088 , bern como a de 1154 , uma vez
que nao foram subtraidos da area total do imbvel pertencentes a matricula 868 .

Neste sentido , ressalta-se que o Oficial Respondente teve

conhecimento da situacao irregular da matricula 868 , na data de 31.08.2009 , conforme

officio de fls. 25, dos presentes autos, porem, nao comunicou ao Juiz da Comarca e

nem mesmo suscitou duvida no momento da lavratura do ato , sendo omisso no

desempenho de suas fung6es, a teor do artigo 30 , Inc. XIII:

"Art. 30. Sao deveres dos notarios e dos oficiais de registro:

XIII - encaminhar ao juizo competente as duvidas levantadas

dos interessados , obedecida a sistematica processual fixada pela

legislagao respectiva ". Docs . 03, 04, 05, 06 , 07, 08, 09 .

Com referenda a falta de registro na matricula 164, de titulos que
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originaram as matriculas 866, 867, 869, 875, 884, 968, 966, 965, e 943, esta situarao

foi detectada no relatorio de no 005/08, na ultima inspegao realizada naquele Servigos .

Finalmente no que tange a solicitagao de que seja regularizado os

assentos dos titulos referentes as areas desmembradas da matricula 164, informamos

que tal procedimento nao pode ser realizado por via administrativa, devendo a

reclamante solicitar via judicial, a teor do art. 216, da lei 6.015/73 .

Ressaltamos que no momento da inspecao a procuradora da

requerente Dra. Regina Aparecida Teixeira Abrahao, compareceu na serventia para

saber o andamento dos trabaihos, sendo informada que tomaria conhecimento dos

resultados, atraves de comunicacao da Excelentissima Corregedora-Geral da Justiga

do Estado de Goias .

E o relatorio .

Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de

Fiscalizaggo e Apoio As Comarcas da Corregedoria Geral da Justiga , 30 dias do

mes de novembro de 2011 .

Maria Beatriz Pass Vieira Borras

7a Assessora Correicional

r

Solange `ria Pereira Avelino

8a Ass sora Correicional
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