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Relatorio n ° 57 /2013

No dia trinta e um do mes de julho do ano de dois mil e treze

(31/07/2013), por determinacao da Excelentissima Corregedora-Geral da Justiga,

Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo , comparecemos ao distrito judiciario

de Cristianopolis de Goias , onde procedemos uma averiguagao na serventia

Extrajudicial de TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO. TITULOS., TAB. OFIC. DE

CONT. MART., DE REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO DE TITULOS E DOC., CIVIL

PESSOAS JURIDICAS.,CIVIL DAS PESSOAS.NATURAIS INTERDIcAO E TUTELA,

em razao de incendio ocorrido no dia 28 do mes de julho de 2013 , constatando-se o

seguinte:

0 distrito Judiciario de Cristianopolis de Goias pertence a comarca de

Santa Cruz de Goias, tendo como titular desta comarca MM. Nivaldo Mendes Pereira,

Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Verificamos que, devido ao incendio a serventia em contento sofreu perca

total ou parcial dos seguintes livros:

Registro Civil:

• Nascimento (Livro n° 1 ao 11)

• Casamento (Livro n° 1 ao 10)

• bbito (Livro n° 1 ao 4)

• Edital de Proclamas

• Todo o arquivo de declaracoes e processos de casamento

Registro de lmoveis:

• Transcricoes: Livro 3-A, 3-B, 3-C;

• Livro 2 de Registro Geral: 2-A ao 2-K;
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• Registro de Cedula : Livro n° 3-A e 3-B;

Protocolo: Livro n° 1-Ae 1-B;

Titulos e Documentos

• Livro n° B-1 ao B-4;

• Livro n°A-1;

Tabelionato de Notas:

Procuragoes: Livro n° 1 ao 18;

• Escrituras: Livro n° 1 ao 50;

• GRS's

• Ate o mes de janeiro de 2013 todas foram queimadas;

Ressalta-se que, a Sra Priscila Ribeiro Mendes, respondente do officio de

registro e notas, informou aos Assessores Correicionais durante a visita que a partir do

ano de 2008 passou a emitir as certidoes do Registro de Imoveis por meio do

computador da serventia, bem como passou a realizar Iavratura de escrituras e

procuragoes e que alguns Iivros nao foram danificados pelo incendio, pois estavam em

sala diversa da que era utilizada como arquivo e/ou entregues a empresa

especializada na encadernagao dos mesmos, conforme segue relagao abaixo:

Os Livros de Protesto;

Os Iivros de Autenticagao, Reconhecimento de Firma e Cartoes;

• Os Livros de Certidoes (AA014487282 a AA014487500);

• 0 Iivro de Procuragao n° 17;

• Os Livros de Escrituras n° 45 e 48;

• Os Cartoes de Assinatura;

• Livros de Controle de Selo;

• As Guias do mes de Janeiro a Julho de 2013;

• 0 Livro de Controle de Indice de Cedulas de 1974 a 2013;

....... .........
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Recentemente o Conselho Nacional de Justica editou o Provimento n° 23,

datado de 24 de outubro de 2012 (anexo n° 1), regulamentando o procedimento a ser

adotado nos casos de extravio ou danificadao que impeca a leitura e o uso, no todo ou

em parte, de qualquer livro do servico extrajudicial.

Tal ato determina a imediata comunicacao ao Juiz Corregedor, que conforme

estabelece o artigo 59 da Consolidacao dos Atos Normativos do Estado de Goias, e o

Diretor do Foro da Comarca de Santa Cruz de Goias.

Por esta razao, vislumbro que o procedimento a ser adotado pela serventia

para restauracao dos livros, deve ser autorizado pelo Juiz Diretor do Foro da comarca

supramencionada, conforme determina o art. 6° do ato normativo em contento.

Apos a autorizacao administrativa, a restauracao dos livros danificados pode

ser feita desde logo pela oficiala respondente, quando possivel, a vista dos elementos

constantes dos indices, arquivos das unidades do servico extrajudicial de notas e de

registro e dos traslados, certidoes e outros documentos existentes na serventia, dando

continuidade a ordem cronologica existente anteriormente nos livros de registro.

No que se refere aos atos do Registro Civil das Pessoas Naturais, a Lei 6.015

de 31 de dezembro de 1973, reservou o capitulo XIV (artigos 109 e seguintes) para

tratar das retificacoes, restauracoes e suprimentos. Tal procedimento especializado

requer a anuencia do Ministerio Publico e preve a impugnacao por parte de

interessados e ao orgao ministerial, bern como recurso de apelacao.

Para que os interessados tomem conhecimento do fato ocorrido e

providenciem as medidas necessarias para requererem a restauracao de seus

registros, sugerimos que a Oficiala respondente da serventia, juntamente com a

Diretoria do Foro da Comarca empreendam esforcos no sentido de dar a mais ampla

publicidade da situacao e convocando a populacao para tomada das providencias

cabiveis.

Sugerimos tambem que o remanescente dos livros, constantes das fotos

anexadas (anexo n° 2), apesar de muito danificados, sejam guardados no intuito de

servirem de alguma forma no processo de restauracao dos livros.

CONCLUSAO

--- __ .......
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Diante do exposto, aduz que a serventia podera prestar os servigos relativos

ao Tabelionato de Notas, vez que a viavel a abertura de novos Iivros de escrituras e

procuracoes, constando nos respectivos termos de abertura mencao ao motivo pelo

qual estao sendo inaugurados, bern como realizar os atos de autenticacoes de

documentos e reconhecimentos de firmas. Tambem podera ser realizado os atos

relativos ao Protesto de Titulos, haja vista que as livros referentes a esta atribuicao

nao foram danificados pelo incendio.

Devera a Oficiala respondente requerer junto a Diretoria Financeira deste

Tribunal de Justica a segunda via das GRS's pagas, a fim de que possa ser

reestabelecido o arquivo de comprovantes de recolhimento alusivos ao FUNDESP e

Taxa Judiciaria.

Em face de todo o exposto, encaminho a Vossa Senhoria o relatorio com as

presentes consideracoes, para as providencias de mister.

ASSESSORIA CORREICIONAL, em Goiania , aos 02 (dois) dias do mes
agosto do ano de 2013.

WELLINGTON SANTANA VILELA
61 ssessor Correicional

RA'AEL FERREIRA COSTA
17 Assessor Correicional
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PROVIMENTON°23

0 CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIcA, Ministro Francisco

Falcao, no use de suas atribui46es legais a constitucionais;

Considerando que em revisao do inspecao realizada no Estado do Para foi

constatada, em delegacao de Registro de Imoveis, a pratica de abertura de nova

matricula para imovel tendo por base, apenas, certidao de registro anterior expedida

pela mesma unidade do servico extrajudicial, sem a conferencia da existencia e do

teor do correspondente registro em livro proprio;

Considerando que igual pratica, caracterizadora de vicio na presta4Io do

servico, tambdm foi constada em unidade distinta do servico extrajudicial de Registro

de Imoveis, no Estado do Piaui;

Considerando a verificacao, nas inspecoes realizadas, de quc essa pratica

irregular d, em geral, adotada quando o livro em que supostamente contido o registro

objeto da certidao anteriormente expedida nao mais permite manuseio em razao de

deterioracao ou eventual extravio, ou quando o titulo protocolado para registro e

devolvido ao apresentante com anotacao de que praticado o ato registrario embor

sem ter efetivamente ocorrido o seu correspondente Iancamento na matric a

respectiva;
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Considerando a necessidade de correta observacao das normas atinentes a

prestacao do servico extrajudicial de registro de imdveis, para que atenda sua

finalidade de proporcionar seguranca juridica;

Considerando a neccssidade de se promover a restaurag5o dos livros

extraviados ou danificados de forma a impedir seu manuseio e uso, Para a correta

prestacao do servigo extrajudicial de notas e de registro;

RESOLVE;

Art. 1°. O extravio, ou danificagdo quc impeca a leitura e o uso, no todo ou em

parte, de qualquer livro do servico extrajudicial de notas e de registro devera ser

imediatarnente comunicado ao Juiz Corregedor, assim considerado aquele definido na

-orbita estadual e do Distrito Federal como competente para a fiscalizaCao judiciaria

dos atos notariais e de registro, e a Corregedoria Geral da Justica.

Art. 2°. E vedada a abertura de nova matricula para imbvel tendo como base

apenas certidao de matricula, de transcricao, ou de inscricao expedida pela mesma

unidadc do serviro extrajudicial de registro de imoveis cm que a nova matricula sec

aberta, sem que se promova a prdvia conferencia da existencia e do inteiro teor

preccdente matricula , transcrirao ou inscric5o contida no livro pr6prio.
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Paragrafo anico. Em se tratando de registro anterior de imovel efetuado em

outra circunscricao, aplicar-se-a para a abertura de matricula o disposto nos artigos

229 e 230 da Lei n° 6.015/1973, coin arquivamento da respectiva certidao atualizada

daquele registro.

Art. 3". E vedada a abertura pelo Oficial de Registro de imoveis, no Livro n° 2

- Registro Geral, de matriculas para imoveis distintos com use do mesmo numero de

ordem, ainda que seguido da aposicao de tetra do alfabeto (ex. matricula 1, matricula

1-A, matricula 1-B etc). E vedada a pratica no Livro n° 3 - Registro Auxiliar, do

Servico de Registro de Imoveis, de ato que nao the for atribuido por lei.

Paragrafo anico. 0 Oficial de Registro de Imoveis que mantiver em sua

serventia matriculas para imoveis com o mesmo numero de ordem, ainda que seguido

da aposirao de tetra do alfabeto, devera comunicar o fato a Corregedoria Geral da

Justica, com identificacao expressa de cada urna dessas matriculas e do imovel a que

se refere, para a adocao das providencias cabiveis.

Art. 4". E vedada a expedig5o de nova certidao de inteiro teor ou de pane de

registro de imovel (transcricao, inscricao, matricula e averbacao) tendo como unica

fonte de consulta anterior certidao expedida por unidade do servico extrajudicial.

Art. 5°. Sendo impossivel a veriiicacao da correspondencia entre o teor da

certidao ja expedida e a respectiva matricula, transcricao on inscrirao mediante

consulta do livro em que contido o ato de que essa certidao foi extraida, p

encontrar-se o livro (encadernado on escriturado por meio de fichas), no todo ou
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parse, extraviado ou deteriorado de forma a impedir sua leitura, devera o Oficial da

unidade do Registro de ImOveis em que expedida a certidao, para a realiza4ao de

novos registros e averba46es e para a expedicao de novas certidoes, promover a

prdvia restaura4ao da matricula, transcri45to ou inscricao mediante autoriza4ao do Juiz

Corregedor competente.

Art. 6". A autorizacao para restaura45o de livro do servi4o extrajudicial de

notas e de registro, extraviado ou danificado, devera ser solicitada, ao Juiz

Corregedor a que se refere o artigo I° deste Provimento, pelo Official de Registro ou

Tabeliao competente para a restaura45to, e podera ser requerida pelos demais

interessados.

Para unico. A restaura4ao podera ter por objeto o todo ou parte do livro que se

encontrar extraviado ou deteriorado, ou registro ou ato notarial especIfico.

Art. 7". Urna vez autorizada pelo Juiz Corregedor competente, se for possivel a

vista dos clementos constantes dos indices, arquivos das unidades do servico

extrajudicial de notas e de registro e dos traslados, certidoes e outros documentos

apresentados pelo Oficial de Registro, ou pelo Tabeliao, e pelos demais interessados,

a restaura4ao do livro extraviado ou danificado, ou de registro ou ato notarial, sera

efetuada desde logo pelo Oficial de Registro ou pelo Tabeliao.

Art. 8". Para a instru45o do procedimento de autoriza4ao de restaura45o poder

o Juiz Corregedor competente requisitar, de Oficial de Registro e de Tabeliao
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Notas, novas certidoes c c6pias de livros, assim como c6pias de outros documentos

arquivados na serventia.

Art. 9". A restauracao do assentamento no Registro Civil a que se re-fere o

artigo 109, e sous paragrafos, da Lei n° 6.015/73 podera ser requerida perante o Jufzo

do foro do domicilio da pessoa legitimada para plcitea-la e sera processada na forma

prevista na referida lei e nas normas editadas pela Corregedoria Geral da Justica do

Estado em que fonnulado a processado o requerimento. Quando provenience de

jurisdirao diversa, o mandado autorizando a restaurarao devera receber o "cumpra-

se" do Juiz Corregedor a que estiver subordinado o Registro Civil das Pessoas

Naturais em que lavrado o assento a ser restaurado.

Art. 10. As Corregedorias Gerais da Justica deverao dar ciencia dente

Provimento aos Juizes Corregedores a aos responsdveis pelas unidades do servico

extrajudicial de notas e de registro.

Art. 11. Este Provimento entrara em vigencia na data de sua publicacao.

MINISTRO FRA CISCO FAL.CAO

Corregedor National de Justica
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