
corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

Assessoria de Orientacao e Correicao

RELATORIO No 59/2012

Em cumprimento ao Despacho n° 2.186/2012, exarado pela

Corregedora-Geral da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,

comparecemos ao Tabelionato de Notas, de Protesto de Titulos, Tabelionato e

Oficialato de Registro de Contratos Maritimos, de Registro de lmOveis, de Titulos e

Documentos, Civil das Pessoas Juridicas, Civil das Pessoas Naturais e de

Interdig6es e Tutelas do Distrito Judiciario de AGUA LIMPA, integrante da Comarca

de Buriti Alegre, onde levantamos a situacao do imovel registrado sob a matricula n°

164, a qual passamos a relatar:

Matricula 164:

lmOvel: Urn imovel rural com area de 4.299 hectares, 92 ares e 56 centares, ou seja,

888 alqueires de terras de 1a e 2a classe, situado na Fazenda Corumba, no

municipio de Agua Limpa, com casa sede, casas de agregados, currais, paiol e

demais benfeitorias, no valor de Cr$ 1.776.000.000,00 (um bilhao, setecentos e

setenta e seis milhoes de cruzeiros). As confrontag6es estao descritas no teor da

matricula. Adquirente: America Prado Labeca. Titulo: Escritura de Divisao Amigavel

lavrada no Servigo de Notas de Agua Limpa.

Na matricula consta que esta escritura foi lavrada no Livro n° 17, fls.

51/54 em data de 26/06/1984. Porem, em correicao verificamos que o numero

correto do livro a 18, fls. 50/54, em 26/06/84. Matricula Anterior: 89 - fls. 96.

Em 05 de setembro de 1985, a Sra. America Prado Labeca vendeu a

area de 63,64,80 alqueires, ou seja, 308,8000 ha, para Belizario Inacio Ferreira,

pela Escritura de Compra e Venda lavrada no Livro 18, fls. 125/128 ( na matricula

consta o livro corno sendo 17). Esta escritura foi registrada no Av 1.164, quando o

correto seria R1 -164.

Prosseguindo, na M164 consta o R2 -164, que trata de uma Escritura

de Compra e Venda, sendo transmitentes Belizario Inacio Ferreira e sua esposa e
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adquirentes Claudio Antonio Giroldo e sua esposa. Este registro foi lavrado

erroneamente na matricula 164. Deveria ter sido aberta uma nova matricula para o

registro desta escritura . Sugerimos o cancelamento do R2 -164, com a men9O^da

transferencia pars um novo numero de matricula .

V) -

No Av1-164 foi averbada a area da reserva legal, em 29/02/95. A C ica...-

corregao que deve ser feita a no numero da averbagao, sendo o correto Av3-164,

conforme o artigo 232 da Lei 6.015/73.

R3 164 - Trata-se do registro de uma escritura de compra e venda

lavrada no Tabelionato de Notas de Marzagao, no Livro n° 16, fls. 35/36, em

27/12/1992, sendo adquirentes Neirton Euripedes Vaz e sua muiher e transmitente

America Prado Labeca, area de 24,2000 ha, ou seja, 05 alqueires. 0 numero correto

deste registro e o R4 e nao R3 como descrito. Este registro foi feito pelo proprio

Oficial Neirton Euripedes Vaz, que figura tambem como adquirente, ferindo

totalmente o artigo 27 da Lei Federal n° 8.935/94, que diz: "no servigo de que e

titular, o notario e o registrador nao poderao praticar, pessoalmente, qualquer ato de

seu interesse, ou de interesse de seu conjuge ou de parentes, na linha reta, ou na

colateral, consaguineos ou afins, ate o terceiro grau. "

Foram registrados no R4, R5 e R6, cedulas rurais pignoraticias e

hipotecarias emitidas por Claudio Antonio Giroldo. Sugerimos a descarga destes

registros por se tratarem de areas do imovel ja transferidas para outros adquirentes.

Consta uma transferencia de uma area de 07 alqueires, ou seja, 33,88

ha para a matricula 916. Foi feita uma averbagao, porem nao consta o seu numero.

Continuando, verifica-se que encontra-se anotada apenas a

transferencia para as matriculas 866, 887, 868, 869, 875, 884, 964, 966, 965 e 943.

Ocorre que a Lei de Registros Publicos exige que se faga os registros e averbagoes

dos titulos em obediencia ao principio da continuidade e nao uma simples anotagao

noticiando a transferencia.

A seguir, transcrevemos os registros que deveriam ter sido lavrados na

matricula 164:
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Escritura Publica de Doagao lavrada no Livro 21, fls. 78V a 83v, em

03/05/96, no Tabelionato de Notas de Agua Limpa, sendo doadora a Sra. America

Prado Labeca e donatarios os Srs. Glenio Labeca, Eliza Maria Labeca Ferreira,

Osvaldo Guerra e s/m Tereza Labeca Guerra.

IMOVEL - Fazenda Corumba.

ao Glenio Labeca coube 2 glebas: 1a gleba: 63 alqueires e 75 I ou 309,45,75 ha. .

2a gleba: 6 alqueires e 51 ou 29,34,25 ha.

a Eliza Maria Labeca:70 alqueires ou 338,80,00 ha.

a Tereza e Osvaldo:70 alqueires: 338,80,00 ha.

Em 13/06/96 foi lavrada no Livro 21, fls. 85V, do mesmo cart6rio, outra

Escritura de Doagao, em que America Prado Labeca doa a sua filha Maria do Carmo

Labeca 70 alqueires ou 338,80,00 ha, da Fazenda Corumba.

Posteriormente, em 10/12/96, foi lavrada a Escritura de Doacao, no

Livro 25, fls. 05 a 11, sendo doadora America Prado Labeca e donataria Neuza

Labeca. Area 70 alqueires.

Em 13/11/96 foi lavrada no Livro n° 25, fls. 5V a 7 , a Escritura Publica
de Permuta da area de 11 alqueires da Fazenda Corumba, sendo a 1a permutante a

Sra. America do Prado Labeca e 2a permutante o Sr. Glenio Labeca.

Tambem encontramos outra Escritura Publica de Permuta, lavrada no

Livro 23, fls. 75, em 15/07/2000, sendo 1a permutante a Sra. America Prado Labeca,

com area de 23 alqueires, ou seja, 111,32,00 ha e 2° permutante, o Sr. Glenio

Labeca, com area de 96,60,00 ha ou seja, 20 alqueires. Nao foi encontrado o

registro desta Escritura em nenhuma das matriculas envolvidas no im6vel tratado

nestes autos. Sugerimos seja dada busca nos Iivros pelo Respondente, objetivando

certificar se houve ou nao a lavratura de tal registro.

Continuando, pela Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada em

09/08/1999, no Livro n° 26, fis. 173 a 174v, a Sra. America Prado Labeca vendeu a

area de 04 alqueires, ou seja, 23,83,70 ha ao Sr. Laudelino Dias Pinheiro.

Em 01/03/2001, foi lavrada a Escritura de Doacao, no Livro n° 25, fls.

113V a 115, tendo a Sra. America Prado Labeca doado aos seus filhos Glenio

Rua 10 , n° 150, 11° andar , St. Oeste, Goiania - Goias - CEP 74.120-020 - Telefone/ Fax (62) 3216-2662 www.tigo.ius.br 3

df



Labeca , Eliza Maria Labeca Ferreira , Tereza Labeca Guerra, Neuza Labeca e Maria

Aft

do Carmo Labeca , 13 alqueires para cada um dos filhos.

Diante do exposto , concluimos que razao assiste a interessada nestes

autos quando reclama da inercia do servigo registral do distrito judiciario de Agua

Limpa , estando com a razao tambem, quando solicita administrativamente a

atualizacao da Matricula 164, pois o ex -respondente do cartorio em mengao

descumpriu totaimente as disposig6es contidas na Lei n° 6 . 015/73 ,, especialmente,
os artigos 197 , 222, 223 , 225 § 2° e o 237 , que retratarn o principio fundamental do
registro imobiliario que e o da continuidade . 0 artigo 197 se refere ao registro
lavrado em outro cartorio , exigindo que o novo seja acompanhado de certidao
atualizada daquele ; os artigos 222 e 223 estabelecem a obrigatoriedade de

referencia a matricula ou ao registro anteriores; o artigo 225 § 2° afirma ser irregular

o titulo em que a caracterizacao do imovel nao coincida corn registro existente e o

artigo 237 probe o registro , mesmo a imovel matriculado , sem a apresentagao do
titulo precedente nao registrado , de modo a assegurar a continuidade. o qual

determina o imprescindivel encadeamento entre assentos pertinentes ao imovel e as

pessoas nele interessadas.

Assim sendo , diante da autorizacao prevista no artigo 212 da Lei de

Registros Publicos , ao Oficial de Registro proceder a retificacao administrativamente

dos registros ou averbacoes, quando houver omissao , necessario se faz, alem dos

registros nas novas matriculas abertas , o seu langamento tambem na matricula-

mae, ou seja na Matricula 164, atualizando -a, de acordo com a legislacao que rege
esta materia.

A titulo de orientag5o ao atual respondente do cartorio , elaboramos a
minuta da matricula 164, ja atualizada:
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MATRICULA 164:

Agua Limpa , 27 de junho de 1984 .Escritura POblica de Divisao Amigavel, Iavrada neste cartorio, no

Livro n° 17, as fls. 051/54, em data de 26/06/1984, ADQUIRENTE: AMERICA PRADO LABECA.

IMOVEL: Area de 4.299 ha, 92 ares e 56 ceniares, ou seja 888 alqueires de terras de la e 2a classe, situados na

Fazenda Corumba, neste Municipio, corn casa sede, casas de agregados, currais, paiol e demais benfeitorias, no

valor de Cr$ 1.776.000,00 (um bilhao, setecentos e sententa e seis milhbes de cruzeiros).Comeca no marco no 01,

cravado nas divisas dos Naves corn herdeiro Glenio Labeca: daf, confrontando com este ultimo, segue rumos e

distancias: 33°16'SW-608,00m ao marco no 02; rumo54°18'SW-126,00m ao marco no 03; rumo 23°31'SW-

287,00m ao marco no 04; rumo 01°25'SE-353,00m ao marco no 05; rumo 05°14'SW-687,00m ao marco no 06;

rumo 06°22'SE-195,00m ao marco no 07; rumo 26°10'SE-421,00m ao marco no 08; rumo 10°21'SE-201,00m ao

marco no 09; rumo 57°15'SW-81,00m ao marco no 10, cravado junto ao corrego; dal rumo 16°1O'SE-25,00m ao

marco n 11; rumo 78°37'NW-226,00m ao marco no 12, cravado junto a margem direita do cbrrego, rumo

23°15'SW-25,00m ao marco no 13, cravado junto a margem esquerda do mesmo corrego; dai, rumo 86°20'NW-

546,00m ate o marco no 14; rumo 77°41'NW-543,00m ate o marco no 15; rumo 15°20'NW-396,00m ate o marco

no 16, Corrego do Mozar; dai, segue corrego abaixo, na distancia de 530,00m ate o marco no 17; rumo 45°10'NE-

863,00m ao marco no 18; rumo 27°40'NE-152,00m ao marco no 19; rumo 60°35'SE-486,00m ao marco no 20;

rumo 64°18'SE-535,00m ao marco no 21; rumo 78°25'NE-546,00 ao marco no 22, crvado junto ao Reservatorio

da Usina Hidreletrica de Itumbiara-FURNAS S/A, da quota no 522,2; dai segue na dita quota na distancia de

12.620,00m ate o marco no 23 em divisas com Neuza Labeca, G-3, rumo 25°12'NE-102,00m ate o marco no 24;

rumo 39°26'NW-153,00m ate o marco no 25; rumo 56°35'NE-153,00m ate o marco no 26; rumo 28°32'NE-

273,00m ate o marco no 27; rumo 44011'NE-225,00 ate o marco no 28, cravado no centro de uma represa; rumo

48°21'NW-742,00m ate o marco no 29; rumo 20°12'NW-148,00m ate o marco no 30; rumo 15°10'NW-175,00m

ate o marco no 31; rumo NE, margeando uma estrada na distancia de 1.534,00m ate o marco no 32, crvado junto

a quota 522,2; dai, segue a dita quota de nivel de 6.520m ate o marco no 33 ate a divisa com Maria do Can-no

Labeca; daf, com esta confrontando, segue rumo e distancia de 79°25'SE-1.473m ate o marco no 34; rumo

43°10'SE-166,00m ate o marco no 35; rumo 50°22'NW-1.418m ate o marco no 36, cravadojunto a quota de nivel,

seguindo a dita quota na distancia de 13.940,00m ate o marco no 37, cravado na divisa de Neuza Labeca, Gleba

65; da[i, seguindo rumo acima na distancia de 175,00m ate o marco no 38; dai, rumo 65°15'NE-42,00m ate o

marco no 39; rumo 60°10'SE-332,00m ate o marco no 40; rumo 80°19'NE-792,00m ate o maco no 42; rumo

21°35'NE-563,00m ate o marco no 43; ; dai confrontando com Leonina Campos Prado no rumo 20°43'NE-

2.059m ate o marco no 44; dai, confrontando com Bras Cardoso no rumo 73°30'NE-996,00m ate o marco no 45;

rumo 38°00'SE-1.170m ate o marco no 46; rumo 70°00'SE-368,00m ate o marco no 47; rumo 22°10'SE-280,00m

ate o marco no 48; rumo 74°00'SE-630,00m ate o marco no 49; rumo 18°30'SE-887,00m ate o marco no 50; dai, ja

confrontando com Joao David Moraes; rumo 33°00'SE-2.226, 00m ate o marco no 51; rumo 16°00'NE-I.046,00m

ate o marco no 52; dai, ja confrontando com terras dos Naves; rumo 69°23'SE distancia
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1.569 ,
00m ate o marco n° 01. Oficial Respondente. pppppMatricula atualizada por

determinacao da Corregedoria -Geral da Justiga , pelos autos n° 3902099/2011,

conforme Despacho n° , exarado pela Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco , Corregedora-Geral da Justiga , na data de

R1-164 . Agua Limpa , 05 de setembro de 1985. Escritura de Compra e Vendad._...U

quinhao de terras de cultura de 1a e 2a classes , na Fazenda Boa Vista do Marzagao,

neste MuniclpiO de Agua Limpa, com a area de 63,6480 alqueires , ou seja 308 , 8000 hectares , dividindo

com o Reservatorio de Furnas e terras dele Outorgado Comprador e de Leonina Campos Prado, lavrada neste

servico notarial e de registro , no Livro n 17, as fls. 125/ 128, em data de 09/08/1985 . ADQUIRENTE:

BELIZARIO INACIO FERREIRA, brasileiro , casado, fazendeiro , residente e domiciliado em Buriti Alegre-GO,

CIC no 016.786.391-68 . TRANSMITENTE: AMERICA PRADO LABECA , brasileira , viuva, domestica,

residente em Goiania-GO, CIC no 197.224.941-04. Valor: Cr$370.000.000 (trezentos e setenta milhoes d

cruzeiros .Oficial, 9as) Neirton Euripedes Vaz. Dou fe.Oficial Respondente.

R2-164.Agua Limpa , 06 de dezembro de 1990 . Escritura de Compra e Venda lavrada neste cartbrio

no Livro n° 19, as fls. 99/100, em data de 06/12/1990. Valor: Cr$25.110,000,00 (vinte e cinco milhoes

cento e dez mil cruzeiros). ADQUIRENTE: CLAUDIO ANTONIO GIROLDO e sua espos

APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA GIROLDO, brasileiros, casados, residentes em Morrinhos, CPF N

265.096.878-87. TRANSMITENTES: BELIZARIO INACIO FERREIRA e sua esposa ALDA D

MORAES INACIO FERREIRA, brasileiros, casados, residentes em Buriti Alegre-GO, CPF rl°

016.786.391-68. lmOvel: Urn quinhao terras de cultura com a area de 63 alqueires, 64 litros e 80

metros na Fazenda Boa Vista do Marzagao, neste Municipio. Oficial, (as) neirton Euripedes Vaz. Dau

fe. Oficial Respondente.

Por nao fazer parte mais da cadeia dominial deste imovel , este registro foi transferido pare a

Matricula , conforme autorizacao da Corregedoria -Geral daJustica do Estado de

Goias . (as) Oficial Respondente , data de

Avl-164. Agua Limpa , 29 de fevereiro de 1995 . Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA. Aos 25 de fevereiro de 1995, a Sra. America Prado Labe^a,

brasileira, viuva, fazendeira, residente nesta Cidade, Cl n° 574.866-SSP/GO, CPFn° 197.224.941-04,

proprietaria da Fazenda Corumba, em atendimento o que determina a Lei n° 4.771/65, artigo 16, que

a floresta formada e vegetacao existe com a area de 797,8256 hectares, nao inferior a 20% do total

da propriedade. Caracteristicas e Confrontag6es conforme mapa e memorial. Autos n° 06/95. Oficial

(as) Neirton euripedes Vaz. Dou fe. Oficial Respondente.
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do 1° Officio de Marzagao, em data de 123/12/92. Valor: Cr$15.000,00 (quinze milhbes de cruzeiros),

no Livro n° 16, as fls. 035/036. ADQUIRENTE: NEIRTON EURIPEDES VAZ e sua esposa

MARIAZINHA APARECIDA VAZ, CPF n° 035.534.262-87, residentes nesta Cidade.

TRANSMITENTE: AMERICA PRADO LABECA, brasileira, vt va, fazendeira, residente neste

Municipio, CPF n° 197.224.941-04. IMOVEL: uma gleba de terras de cultura com a area de 24,2000

hectares, ou seja 05 alqueires a margem do Cbrrego Baguaqu, dividindo com o Outorgado

Comprador e Outorgada Vendedora. Oficial (as) Neirton Euripedes Vaz. Dou fa. Oficial

Respondente

R4-164. Agua Limpa , 16 de setembro de 1997 .CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA

n° 96/00001-4. Venci mento: 02/08/97. Valor equivalente a moeda nacional: R$53.118,00 (cinquenta e

tr(?s mil, cento e dezoito reais). CREDOR: BANCO BRADESCO S/A, CGC n° 60.746.948/0001-12.

EMITENTES:CLAUDIO ANTONIO GIROLDO e esposa APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA.Imbvel

corumba, com a area de 308,8320ha.Oficial (as) Neirton Euripedes Vaz. Dou fa. Oficial Respondente.

Este registro foi transferido para a matricula n° , por nao pertencer mais o imovel a

esta matricula . Atualizacao feita no dia , com autorizacao da Corregedoria-

Geral da Justica.

R5-164 . Agua Limpa, 16 de setembro de 1997 .CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA

n° 97/00088. valor: R$ 67.303,10. Vencimento Final: 01/07/98. CREDOR: BANCO BRADESCO S/A,

agencia de Morrinhos. EMITENTES:CLAUDIO ANTONIO GIROLDO e sua esposa APARECIDA DA

SILVA TEIXEIRA GIROLDO, com a area de 308,8320ha.Oficial (as) Neirton Euripedes Vaz. Quitado

em 01/07/99. Dou W Oficial Respondente.

Este registro foi transferido para a matricula n° , por nao pertencer mais o imovel a

esta matricula . Atualizacao feita no dia , com autorizacao da Corregedoria-

Geral da Justiga.

Av2-164 Transferido para a matricula 916 a area de 07 alqueires, ou seja, 33,88ha.(nao consta a data

da averbagao e nem a assinatura do oficial). Dou fe. Oficial Repondente.

R6-164. Agua Limpa , 17de junho de 2000 ..CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA n°

20/00112-6. Vencimento: 20/01/2001. Valor: R$ 80.128,66 (oitenta mil, cento e vinte e oito reais e

sessenta e seis centavos). CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A, agencia de Morrinhos.

EMITENTE:CLAUDIO ANTONIO GIROLDO. Imbvel: Fazenda Corumba, 308,02ha.Oficial (as) Neirton
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Euripedes Vaz.PG. Paga. Transferido Mat. 866, 868, 869, 875, 884, 964, 966, 965 e 943. Dou fe.

Oficial Respondente.

Este registro foi transferido para a matricula n° , por nao pertencer mais o imovel a

esta matricula. Atualizacao feita no dia , corn autorizacao da Correg a-

Geral da Justiga.

OW

R7-164 . Agua Limpa, (data da atualizacao autorizada pela Corregedoria-Geral

da Justi(p ). Escritura POblica de Doagao lavrada no Livro 21, fls. 78V a 83v, em 03/05/1996, neste

Tabelionato de Notas de Agua Limpa. DOADORA: AMERICA PRADO LABECA. DONATARIOS:

GLENIO LABECA, ELIZA MARIA LABECA FERREIRA, OSVALDO GUERRA E SUA MULHER

TEREZA LABECA GUERRA. IMOVEL: Localizado no Municipio de Agua Limpa-GO, na Fazenda

Boa Vista do Marzagao, lugar denominado Fazenda Corumba, corn a area total de 3.989,1280

hectares, dividindo no seu todo com Joao Naves Filho, Joao Get0lio de Castro, Jose Humberto

Mendonga, Neirton Euripedes Vaz, Luiz Henrique Pacheco, Valdir Nascibene, Nilson Gonsalves do

Prado, Claudio Giroldo e com o Reservatorio da Usina Hidreletrica de Furnas S/A de Itumbiara, na

cota 522,2, benfeitorias, casa sede, tres casas para agregados, curral, paiol e demais benfeitorias,

cercas nas divisas e subdivisaes de pastos. ImOvel cadastrado no INCRA sob n° 934.011.000.795-5.

Ao Glenio Labeca coube duas glebas de terras com a area total de 70 alqueires ou seja

338,8000ha,sendo a 11 gleba corn area de 63 alqueires e 75 litros ou 309,4575 hectares, sem

benfeitorias, na casa de pesca ja de propriedade do Outorgante Donatario, terras de 1a e 2a classe,

dentro dos seguintes limites e confrontac6es: Da inicio no marco n° 01, no canto de uma cerca de

arame; deste ponto, segue atravessando o cbrrego, dividindo com o prbprio Adquirente no ruro de

10°21'NE numa extensao de 274,00m, ate encontrar o marco n° 03, cravado no entroncamento de

uma cerca de arame; dal, volta a esquerda dividindo com America Prado Labeca, no rumo de

85°20'SO numa extensao de 104,00m ate encontrar o marco n° 04, crvado no canto da cerca de

arame; deste ponto, segue a direita dividindo com America Prado Labeca, nos rumos de

21°12'NO;34°10'NO; 51°30'NO; 79°50'NO; 59°45'NO, com a extensao de 176,00m; 200,00m;

386,00m, 241,15m; 392,20m, ate encontrar o marco n° 05, no entroncamento de uma cerca de

arame; dal, volta a esquerda por cerca de arame, com rumo de 18°28'SO, numa extensao de

700,10m, ate encontrar o marco n 06, cravado no canto da cerca de arame; dal a esquerda por cerca

de arame no 68°30'SO numa extensao de 729,00m, ate encontrar o marco n° 07, crvado no comego

de uma picada; deste ponto, segue a dita picada rumo de 29°30'SO numa extensao de 268,12m, ate

encontrar o marco n°08, crvado em um mata-burro; deste ponto, segue por cerca de arame dividindo

ainda com America Prado Labeca, no rumo de 12°301'NE numa extensao de 762,20m, ate o marco

de n° 09, deste ponto,, segue aninda porcerca de arame dividindo ainda com America Prado Labeca,

nos rumos de 16°30'SE-248,10m; 23°30'SO-103,20m; 15°45'SE-205,12m, ate o marco de n 10; dal,
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segue no rumo de 58°12 'SE numa extensao de 384 , 30m ate encontrar o marco n° 11 ; deste po,

esquerda dividindo com o proprietario Glenio Labeca, no rumo de 21°41'NO numa extensab^-

152,00m ae encontrar o marco n° 12, cravado no barranco do Corrego do Lourengo; dai segue a

direita no rumo de 45°10'NE, atravessando o Corrego do Lourengo e o Corrego do Barreiro, numa

extensao de 663,00m ate o marco de n° 13; dai a esquerda no rumo de 32°10'NE numa extensao de

270,00 ate o marco de n° 14; dal, ainda a esquerda no rumo de 15°20'NO atravessando a estrada da

sede numa extensao de 666,00m ate encontrar o marco n° 15, no canto da cerca de arame, deste

ponto, volta a direita, dividindo ainda com o Sr. Glenio Labeca nos rumos de 77°41'SWE numa

extensao de 543,00m; 86°26'SE-546,00m, ate o marco n° 16; dai a direita com rumo de 23°15'SO

numa extensao de 25,00m ate o marco n° 17; deste ponto, volta a direita dividindo ainda com Glenio

Labeca, no rumo de 78°37'SE, numa extensao de 226,00m ate encontrar o marco n° 01, aonde teve

inicio estas divisas; a 2a gleba , tambem na Fazenda Boa Vista do Marzagao, no Municipio de Agua

Limpa, lugar Corumba, lugar denominado Barra, com a area de 06 alqueires e cinco litros ou 29,3425

hectares de terras de cultura de 1a e 2a classes, benfeitorias, curral veiho e uma tapera, dentro dos

seguintes limites e confrontag6es: Da inicio no marco n° 01, cravado no canto da cerca de arame,

perto de uma represa; deste ponto, segue por cerca de arame dividindo com America Prado Labeca

no rumo de 71°10'SE numa extensao de 448,10m ate encontrar o marco n° 02, cravado no canto da

cerca de arame, deste ponto, segue a direita rumo de 23°30'SO numa extensao de 482,00m ate

encontrar o marco n° 03, em outro canto de cerca de arame, dai volta a direita ainda por cerca de

arame rumo de 50°20'NO-250,00m ate encontrar o marco n 04, no entrocamento da cerca de arame

com uma picada; deste ponto, segue pela dita picada, no rumo de 30°10'SO-280m ate encontrar o

marco n° 05; deste ponto, segue a direita por outra picada, dividindo ainda com a America Prado

labeca, no rumo de 51°10'NO-390m, ate encontrar o marco n° 06, cravado no canto da cerca de

arame perto de um c6rrego; dal, segue a direita ainda por cerca de arame a margem esquerda de um

corrego dividindo ai com o Sr. Glenio Labeca, nos rumos de 56°30'NE-108,00m; 28°32'NE-253,00m;

44°10'NE-225,00m ate encontrar o marco n° 01, aonde foi iniciado o levantamento deste perimetro.

lmovel avaliado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A donataria Eliza Maria Labeca Teixeira,

uma gleba de terras sem benfeitorias na Fazenda Boa Vista do Marzagao, no Municipio de Agua

Limpa, Fazenda Corumba, lugar denominado Barra, com a area de 70 setenta alqueires ou seja

338,8000 hectares, de 1a e 2a classes, dentro dos seguintes limites e confrontacaes:Da inicio no

marco n° 01, cravado junto a uma aroeira, junto a uma estrada de rodagem, deste ponto, segue por

uma picada dividindo com a America Prado Labeca, no rumo de 12°10'NO numa extensao de

470,00m ate encontrar o marco n° 02, cravado na cerca de arame; deste ponto, segue a esquerda

pela dita cerca de arame no rumo de 59°45'NO numa extensao de 461,20m ate encontrar o marco n°

03; deste ponto, ainda a esquerda por cerca de arame no rumo de 89°12'NE numa extensao de

336,12m ate encontrar o marco n° 04, cravado em uma picada do entroncamento com a cerca de
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arame ; dal segue a direita pela dita picada seguindo suas curvas numa extensao de912,

dividindo ainda com America Prado Labeca, ate encontrar o marco n° 05, cravado no barlainco da

Represa de Furnas; deste ponto, segue a dita Represa de Furnas, seguindo suas curvas e cota de

nivel de 522,2 da area de seguranga nacional, numa extensao de 3.153,00m ate o marco n° 06,

cravado na cerca de arame com a Represa de Furnas, deste ponto segue por cerca de arame

dividindo com America Prado Labeca, no rumo de 19°45'SE numa extensao de 199,12m ate o marco

n° 07 deste ponto segue a esquerda em uma picada nos rumos de 71°05'SE; 85°10'NE e 41°30'SE

numa extensao de 162,00m; 192,00m e 256,00m ate encontrar o marco n° 08 cravado perto de uma

porteira na estrada de rodagem; deste ponto, segue a esquerda por cerca de arame margeando a dita

estrada nos rumos de 12°30'NE; 85°10'SE; 83°15'NE; 76°10'NE; 71°12'NE, numa extensao de

295,00m; 100,00m; 130,00m; 363,00m e 420,00m ate encontrar o marco n° 09; deste ponto segue

ainda a esquerda porcerca de arme dividindo ainda com america Prado Labeca, no rumo de 25°11'NE

numa extensao de 253,20m ate encontrar o marco n° 10, cravado no entroncamento de uma cerca de

arame; deste ponto, segue ainda margeando a estrada de rodagem dividindo ainda corn America

Prado Labeca, nos rumos de 20°30'NE; 12°10'NE 04°30'NE; 12°10'NO numa extensao de 204,00m;

178,20m, 126,00m e 116,00m ate encontrar o marco n° 01, ponto iniicial. Im6vel estimado pela

Doadora em R$ 70.000,00 9setenta mil reajs). E, ao Sr . Osvaldo Guerra e sua esposa dona Tereza
Labeca Guerra uma gleba de terras situada na Fazenda Boa Vista do Marzagao na Fazenda

Corumba, lugar denominado Baguaqu, neste Municipio, com a area de 70 alqueires ou seja 338,8800

hectares, dentro dos seguintes limites e confrontacoes: comegaa, terras de 18 e 2a classe,

benfeitorjas: Casa de morada, com agua encanada, curral, quintal, etc. Perimetro: da inicio no marco

n° 01 cravado na cerca de arame perto de uma mats-burro, na estrada de rodagem na divisa do Sr.

Jose Humberto Mendonga, Sra. America Prado Labeca; deste pomtp, segue por cerca de arame

dividindo com America Prado Labeca, no rumo de 61°30'SO numa extensao de 267,00m ate uma

cerca de arame, deste ponto a esquerda no rumo de 53°30'SO numa extensao de 288,00m ate

encontrar outra curva na cerca de arame: dal segue a direita dividindo ainda corn America Prado

Labeca, no rumo de 76°10'SO, numa extensao de 517,20m ate encontrar o marco n° 02 cravado no

canto da cerca de arame; deste ponto, segue a direita dividindo corn a Gleba n° 02 de propriedade de

Nuza Labeca, nos rumos de 63°45';56°10'; 72°20'; 47°05'; 54°12'; 44°30' NO, numa extensao de

373,45m; 317,00m; 240,00m; 105,00; 400,00m; 344,00; fazendo um total de 1.779,45m, ate encontrar

o marco n° 03, cravado no barranco do C6rrego do Babaqu, deste ponto, segue pelo C6rrego Babaqu,

veio d'agua acima numa extensao de 865,00m, ate encontrar o marco n° 04, cravado na cerca de

arame corn o Corrego do Babacu; deste ponto, segue a esquerda por cerca de arame dividindo com a

Gleba n° 03 de propriedade da Sra. Maria do Carmo Labeca, no rumo de 31° 12'NO, numa extensao

de 934,00m, ate encontrar uma curva de cerca de arame; dal, a direita no rumo de 000° Norte numa

extensao de 175,20m, ate encontrar o marco n° 05; deste ponto, segue a direita por uma picada, no
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rumo 58° 10' numa extensao de 465,00m, ate encontrar o marco n° 06; deste ponto, segue 6=dire
F Ll:

dividindo com Luiz Henrique por cerca de arame no rumo de 38°00SE, numa extenseo de 200,00
rl '

ate uma curva de arame; deste ponto, a esquerda no rumo de 70°00'SE, numa extensao de 36$;0'

deste ponto, a direita no rumo de 30°45'SE, numa extensao de 85,00m, ate encontrar o marco n° 07,

cravado no barranco do C6rrego Babagu; deste ponto, segue C6rrego do Babaqu, veio d'agua abaixo

dividindo com o Sr. Neirton Euripedes Vaz, numa extensao de 1.009,50m, ate encontrar o marco n°

08, cravado no barranco do C6rrego Babaqu, com uma cerca de arame; deste ponto, segue por cerca

de arame dividindo com Neirton Euripedes Vaz, nos rumos de 68°10'SE; 81°20'; 78°10'SE, numa

extensao de 211,00m; 80,00m; 100,00m; ate encontrar o marco n° 09, cravado no canto da cerca de

arame, perto de uma curva na cerca de arame: deste ponto, segue a direita dividindo ainda com o Sr.

Neirton Euripedes Vaz, no rumo de 38°25'NE, numa extensao de 539,40m, ate encontrar o marco n°

10, deste ponto, segue a direita nos rumos de 63°45' e 77°10'SE, numa extensao de 41,20m; 202,20

metros, ate encontar o marco n° 11; deste ponto, volta a direita dividindo com Neirton Euripedes Vaz,

792,20m, ate encontrar o marco n° 12, cravado no barranco do C6rrego da Tapera; deste ponto,

segue a esquerda atravessando o C6rrego da Tapera novamente numa extensao de 50,00m, ate

encontrar uma curva na cerca de arame; deste ponto, ainda a esquerda no rumo de 33°00'SE,

dividindo 200,00m, com Neirton E. Vaz, ate encontrar a divisa do Sr. Jose Humberto Mendonca,

seguindo no mesmo rumo de 33°00'SE, numa extensao de 694,70m, dividindo com Jose Humberto

Mendonga, ate encontrar novamente o marco n° 01, ponto inicial, que o im6veie avaliado por ele

Outorgantes no valor de R$35.000,00. Que toda area doada a estimada pela Doadora no valor de

R$105.000,00 (cnto e cinco mil reais). Servico de Agrimensura - Natalino David Thomaz - CREA n°

3.675/D.4° Regiao - 09-04-96. A Outorgada Doadora America Prado Labeca, pretendia nesta

oportunidade, fazer a presente doagao a cada uma dos seus cinco filhos, de uma gleba de terra na

Fazenda Corumba, de sua propriedade, com area de 70 alqueires, e de valor equivalentes para

adiantar a legitima, nos termos do art. 1.171, do C6digo Civil, entretanto, dois dos filhos sem alegacao

de qualquer motivo, nao quiseram receber a doagao, razao pela qual serao contemplados, nesta

Escritura PUblica de Doacao, apenas os filhos: Glenio Labeca, Eliza Maria Labeca Teixeira e

Terezinha Labeca Guerra, casada com Osvaldo de Deus Guerra. A outorgante Doadora, realiza a

doacao de igual quantidade de terras a cada filho, sem beneficiar a um mais que o outro, e esta

disposta a realizar as duas filhas aqui nao contempladas, a doagao de iguais quantidades, ou seja, 70

(setenta ) alqueires , a cada um em equivalente valor. E de como assim disseram e outorgaram a

Escritura de Doacao a seus filhos, em partes iguais, dado como dao aqueles Ourtorgados Donatarios,

cede e transfere aos mesmos toda posse, dominio e agao, que sobre o aludido im6vel ora doado

exercia, para que cads Donatario, possa usar, gozar e livremente dispor, como seu que fica sendo de

hoje em diante por forga desta escritura. Estado de Goias, Secretaria da Fazenda Departamento da

Receita, nome dos contribuintes: Glenio Labeca, Eliza Maria Labeca Ferreira e Terezinha Labeca
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Guerra , em data de 28/06/1996 . Escritura de Dozacao, codigo 78 .41115 . Imovel: Uma gleba de ter` 44

de cultura de 1a a 3a classe , com area de 210 (duzentos e dez alqueires ), situada na Fazenda Boa

Vista do Marzagao, autenticacao mecanica , no valor de R$4.200 , 00 (quatro mil e duzentos reais).-

Certidao. Certifico que, a Sra. America Prado Labeca, nada deve a Fazenda Publica Estadual,

ressalvando, quaisquer irregularidades, que venham a ser verificada, posteriormente A. Limpa, maio

1996. Delegado Fiscal. Certidao. Certificar que, a Sra. America Prado Labeca, nada deve a Fazenda

Publica, Estado, Municipio, Uniao e INPS, ressalvando quaisquer irregularidades, que venha a ser

verificada posteriormente. Buriti Alegre, maio de 1996. Marcia Vasconcelos de Azevedo. Certidao.

Certifico que, a Sra. America Prado Labeca, nada deve ao IBAMA, ressalvando quaisquer

irregularidades que venha a ser verificada posteriormente. Agua Limpa, maio de 1996. Antonio

Mauro. Morrinhos, maio de 1996. Certifico finalmente que, a gleba de n° 03 de Terezinha Labeca

Guerra e Osvaldo Deus Guerra, conforme R.O, Matricula n° 164 - R.1, em data de 25/02/1995, foi

feita a averbacao junto ao IBAMA. Uma area de 288,3388 hectares . (a) Oficial

respondente .(Registrada nas matriculas n°s 866, 867, 868 e 869 , em 05 .05.1996,

08.05 . 1996 , 21.05 . 1996 e 21 .05.1996 , respectivamente.).

R8-164 :Agua Limpa em , (data da atualizacao autorizada pela Corregedoria-

Geral da Justica).Escritura de Doacao lavrada neste cartorio, no Livro n° 21, as fls. 85/88, em data de

13.06.1996, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). OUTORGANTE DOADORA: AMERICA

PRADO LABECA, brasileira, viuva, fazendeira, Cl n° 574.864-SSP-GO, CPF NO 197.224.941-04,

residente e domiciliada em Agua Limpa-GO. OUTORGADA DONATARIA:MARIA DO CARMO

LABECA, brasileira, desquitada, fazendeira, CI n° 947.548-SSP-GO, CPF n° 253.164.781-34,

residente neste Municipio. IM[OVEL: uma gleba de terras de cultura de 1a e 2a classe, situada na

Fazenda Boa Vista do Marzagao, lugar denominado Fazenda Corumba, neste Municipio, com area de

338,80 hectares, ou seja 70 (setenta) alqueires, dentro dos seguintes limites e confrontacoes: 0

perimetro da inicio no marco n° 01, cravado na barra da Represa de Furnas S?A, com o Corrego

Babacu, veio d'agua acima dividindo com America Prado Labeca, numa extensao de 970,00m, ate

encontrar o marco n° 02, cravado tambem no Corrego do Babacu; deste ponto, segue por uma picada

dividindo ainda com America Prado Labeca, no rumo de 46°45'NO, numa extensao de 1.870,00m, ate

encontrar o marco n° 03, cravado na cerca de arame de Nilson G. Prado; deste ponto, segue a

esquerda por cerca de arame dividindo com Nilson G. Prado e Claudio Giroldo, no rumo de 20°15'SO,

numa extensao de 1.952,50m, atravessando uma estrada de rodagem, ate o marco n° 04; deste

ponto, segue a direita dividindo com Claudio Giroldo, no rumo de 52°12'SO-603,50m, ate encontrar o

marco n° 05, cravado no barranco da Represa de Furnas S/A; deste ponto, segue a dita Represa de

Furnas S/A, seguindo pelas suas curvas e cota de nivel 522,2, numa extensao de 4.114,00m ate o
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marco no 01, cravado no imincio do levantamento deste perimetro.(a) Oficial

respondente .(Registrada na Matricula 875, em 27 de julho del 996).
s

R9-164.Agua Limpa em (data da atualizagao autorizada pela Corregedoria-

Geral da Justica.Escritura Publica de Permuta Iavrada neste cartbrio, no Livro n 23, fis. 05/07, em

data de 13/11/1996, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais. ADQUIRENTE: GLENIO LABECA,

brasileiro, desquitado, fazendeiro, Cl no 437.389-SSP/GO, CPF no 036.913.656-04, residente na

Fazenda Corumbe. TRANSMITENTE; AMERICA PRADO LABECA, brasileira, viuva, fazendeira, CI

no 574.864-SSP/GO, CPF no 197.224.941-04, residente na Fazenda Corumbe, neste

Municipio.IMOVEL: uma gleba de terras situada na Fazenda Boa Vista do Marzagao, lugar

denominado Fazenda Corumbe, neste municipio, com a area de 53,2400 hectares, ou seja, 11 (onze)

alqueires), dentro dos seguintes limites: Da-se inicio no marco n 01, cravado no barranco da Represa

de Furnas S/A, com a cerca de arame; deste ponto, segue por cerca de arame dividindo co ciro

Alberto Vaz, no rumo de 20°00'SE-325,40m, ate encontrar o marco no 02, cravado na cerca de arame;

deste ponto, a direita dividindo com Glenio Labeca por uma picada no rumo de 78°00SE-610,00m ate

encontrar o marco no 03; deste ponto, segue a esquerda no rumo de 64°50'SO-240,00m ate encontrar

o marco no 04, segue a direita nos rumos de 73°30'SO; 67°30'NO-336,00m e 200,00m

respectivamente, dividindo com o Sr. Glenio Labeca, ate o marco no 05, cravado no barranco da

Represa de Furnas S/A; deste ponto, segue pela dita represa, seguindo sua curvas e a cota 522,2,

numa extenseo de 1.842,00m ate encontrar novamente o marco no 01.Oficial

(as) (Registrada na Matricula no 882 na data de 10 de janeiro de 1997).

R10-164-Agua Limpa em data da atualizacao autorizada pela Corregedoria-Geral

da Justica ).Escritura Publica de Doagao Iavrada no Livro no 25, fis. 08/11, deste cartbrio, em 10 de

dezembro de 1996. OUTORGANTE DOADORA: AMERICA PRADO LABECA, brasileira, viuva, Cl

574.864-SSP-GO, CPF no 197.224.941-04. DONATARIA: NEUZA LABECA, brasileira, desquitada,

medica, portadora Cl n ° 1.068.975-exoeduda oeki HFOm em 14/01/1953, CPF no 217.018.811-87,

residente e domiciliada em Goifinia, na Praga Civica no 14, apt° 1.101, 11° andar.Valor: R$ 35.000,00

(trinta e cinco mil reais). IMOVEL: Duas glebas de terras de 1a e 2a classse, situadas na Fazenda Boa

Vista do Marzagao, lugar denomianado Fazenda Corumba, neste Municipio, com area de 70 (setenta)

alqueires, ou seja, 338,8000 hectares, sendo : 1a gleba : area de 25 alqueires e 47 litros, ou seja,

123,8435 hectares, sem benfeitorias, o perimetro da inicio no marco n 01, cravado na beira de uma

estrada de rodagem com uma picada; deste ponto, segue pela dita picada dividindo com a Sra. Eliza

Maria Prado Labeca, no rurno de 12°10'NER, numa extensao de 470,00m ate encontrar o marco no

02; deste ponto, segue a esquerda por cerca de arame no rumo de 59°45'NO-461,00m ate encontrar

o marco no 03; dal segue ainda a esquerda por urna picada no rumo de 89°00'NE-336,00m ate
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encontrar o marco n° 04; deste ponto, segue a direita ainda pela dita picada, seguindo suas,curvas,

dividindo ainda com Eliza Maria Labeca Ferreira, numa extensao de 910,00m ate encontrar o`marc©.,n.r

05, cravado na barra da Represa de Furnas; deste ponto, segue pela dita represa de Furnas,

seguindo suas curvas e cota de nivel de 5122,2-852,60m ate encontrar o marco n° 06, cravado na

represa de Furnas com uma picada; deste ponto, segue pela dita picada dividindo com a Sra.

America Prado Labeca e Maria do Carmo Labeca, no rumo de 79°23'SE-1.434,70m ate encontrar o

marco n° 07, cravado no entroncamento de uma cerca de arame; deste ponto, segue a direita

confrontando com America Prado Labeca, no rumo de 42°42'SO-133,05m ate encontrar o marco n°

08; deste ponto, segue a esquerda por cerca de arame, seguindo suas curvas, numa extensao de

470,60m ate encontrar om arco n° 09, cravado na estrada de rodagern perto de uma porteira,

dividindo ainda com America Prado Labeca, numa extensao de 775,00m ate encontrar o marco n° 01,

aonde foi iniciado o levantamento deste perimetro.( Registrada na Matricula n° 884 , em 10 de

marco de 1997 ). 2a gleba : tambem situada na Fazenda Boa Vista do Marzagao, lugar denominado

Fazenda Corumba, com a area de 44 alqueires e 33 litros, ou seja, 214,9565 hectares, dentro dos

seguintes limites: da inicio no marco n° 01, cravado no canto da cerca de arame de Osvaldo Deus

Guerra; deste ponto, segue por cerca de arame, dividindo com Osvaldo Deus Guerra, nos rumos de

63°451; 56°10'; 72°05'; 47°20'; 54°12'; 44°30' e 33°10', numa extensao de 1.844,45m ate encontrar o

marco n 02, cravado no barranco do Cbrrego do Babaqu, dividindo com Maria do Carmo Labeca,

numa extensao de 664,30metros, ate encontrar o marco n 03, cravado no comeco da Represa de

Furnas; deste ponto, segue pela dita Represa de Furnas e seguindo suas curvas numa extensao de

740,10m na cota 522,2, ate encontrar o marco n° 04, no entroncamento da cerca de arame; deste

ponto, segue a esquerda por cerca de arame, dividindo com America Prado Labeca e Maria do

Carmo Labeca, no rumo de 50°22'SE-1.375,50 metros, ate encontrar o marco n° 05, cravado no canto

da cerca de arame que divide com America Prado Labeca, no rumo de 42°42'-1.485,30m ate

encontrar o marco n° 01, onde teve inicio estas confrontag6es. ( Reg istrada na Matricula n° 885, em

10 de marco de 1997).

R11-164 .Agua Limpa em (data da atualizacao autorizada pela Corregedoria-Geral

da Justiga).Escritura de Compra e Venda lavrada no Livro n° 23, as fls. 173/174, em data de

09/08/1999. Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).TRANSMITENTE:AMERICA PRADO LABECA,

brasileira, viuva, fazendeira, Cl n° 574.864-SSP-GO, CPF n° 197.224.941-04, residente nesta Cidade.

ADQUIRENTES: LAUDELINO DIAS PINHEIRO, brasileiro, solteiro, desquitado, Cl n° 79.689-SSP-

GO, CPF n° 094.005.751-49, residente neste Municipio e FATIMA MARTINS GOMES, brasileira,

solteira, do lar, Cl n° 477.618-SSP-GO, CPF n° 094.005.751-49, residente neste Municipio.IMOVEI:

Uma GLEBA DE TERRAS situada Fazenda Corumba, neste Municipio de Agua Limpa, com a area de

04 alqueires e 74 litros, ou seja, 23,8370 hectares, dentro dos seguintes limites: 0 perimetro da inicio
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A

04 alqueires e 74 litros, ou seja, 23,8370 hectares, dentro dos seguintes limites: 0 perimetro da inicio

no marco n° 01, cravado na Represa de Furnas S/A; deste ponto, segue por uma picada, dividindo

corn America Prado Labeca, 13°10'NE-151,00m ate encontrar o marco n°02; deste ponto, segue a

esquerda rumo de 10°30'NO-122,00m ate encontrar o marco n° 03; deste ponto, segue a direita rumo

de 12°30'NO-255,00m atravessando o Corrego da Mata e uma estrada de rodagem ate o marco n°

04; deste ponto segue por uma picada, dividindo corn America Prado Labeca, nos rumos de 89°15' e

69°20'-196,00m e 205,00m ate encontrar o marco n° 05, cravado na cerca de arame de America

Prado Labeca, no rumo de 180,00m ate encontrar o marco n° 06, cravado na Represa de Furnas S/A,

cota 522,2; deste ponto, segue pela Represa deFurnas S/A na cota 522,2-1.780m ate encontrar o

marco n° 01, aonde foi iniciado o levantamento deste perimetro.( Registrada na Matricula n° 943, em

20 de julho de 2000).

R12-164 : Agua Limpa em (data da atualizacao autorizada pela Corregedoria-

Geral da Justica ).Escritura PUblica de Doagao Iavrada neste cart6rio, no Livro n° 25, fls. 113/114, em

01 de marco de 2001, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). OUTORGANTE

DOADORA: AMERICA PRADO LABECA.OUTORGANTES DONATARIOS: GLENIO LABECA, ELIZA

MARIA LABECA FERREIRA; TEREZINHA LABECA GUERRA; NEUZA LABECA; MARIA DO

CARMO LABECA.IMOVEL: Foram doados 13 alqueires para cada filho, totalizando a area de 65

alqueires, ou seja, 314,60 hectares, sem benfeitorias. ( Registrada nas Matriculas 964, 965 e 966,

em 10 de marco de 2001).
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Assim sendo concluimos nosso Ievantamento registral da Matricula

164, reafirmando a necessidade do servigo notarial e de registro do distrito judiciario

de Agua Limpa de lavrar os registros que nao foram feitos a epoca, atualizando e

completando a cadeia dominial da Fazenda Corumba, localizada naquele municipio.

Com refencia ao expediente juntado as fls . 130/135, informamos que

por ter sido protocolada apps a realizacao da correig5o e por se tratar de reclamacao

sobre a conduta do atual respondente , sugerimos seja encaminhada copia ao Juiz

de Direito da Comarca de Buriti Alegre , para as providencias que achar cabiveis.

Este e o relatorio que conduzimos a apreciaCao de Vossa Excelencia.

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREICAO DA

CORREGEDORIA -GERAL DA JUSTICA , em Goiania, aos 13 dias do mes de

agosto de 2012.

Simone Bernardes Nascimento Ribeiro

Assessora

Pedro Garnelro Filho

30 Assessor Correicional

J&Zllal
Fabiana L'elis Ribeiro

23a Assessora Correicional

i i

Benilde Arruda Dutra

1 ga Assessora Correicional
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Aos 14 dias do mes de agosto de 2012 , faro a remessa destes
,ao e lavro este

autos a Assessoria Juridica , com a devida informar

termo.

Simone Bernaardes Nam sciimento Ribeiro

,ao e CorreiryaoAssessora de Orientar

l
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