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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PJES

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

 

PROCESSO N.º: 7005418-68.2018.8.08.0000

REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ASSUNTO: Corregedoria: Pedido de Providências

 

DECISÃO/OFÍCIO 0086114/7005418-68.2018.8.08.0000

 

Trata-se de O cio n.º 623/2018 do Cartório do 1º O cio da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio do qual o subs tuto legal
comunica a falsidade de duas cer dões referentes as matrículas n.ºs 11324 e 11325, que teriam sido supostamente lavradas naquele Cartório.

Assim, é relatado que:

"[...]  no  dia  12 de Dezembro de 2018.  por  volta  das 10:00hs,  o Sr.  Márcio Pinheiro,  despachante,  solicitou  a  presença  do  Sr.  Alaécio Sant'Anna Carloto,
escrevente subs tuto, no balcão de atendimento desta Serven a a fim de verificar as informações constantes de duas cer dões (matriculas nº 11324 e 11325),
cujas cópias encontravam-se armazenadas em seu smartphone.

Verificando que os documentos eram falsificados, o Sr. Alaécio solicitou cópia das cer dões e foi prontamente atendido pelo Sr. Márcio via aplica vo Whatsaapp
(2899996-9533).

Diante da gravidade do fato, foi lavrado o Bole m Unificado (BU) nº 38021280 na 7ª Delegacia Regional de Cachoeira de Itapemirim (anexo 1). [...]"

Como  prova,  o  requerente  colaciona  as  cer dões  e  as  matrículas  originais,  demonstrando  que  o  teor  das  cer dões  falsificadas  não
correspondem com os conteúdos das matrículas verdadeiras.

Ademais, de acordo com os fatos narrados, não se verifica a par cipação da serven a na suposta falsificação.

Diante disso, na hipótese de falsificação de documento e não havendo evidência de par cipação de delegatário ou preposto da serven a, cabe a
esta Corregedoria comunicar os fatos aos delegatários deste Estado e também dos demais Estados, por meio das suas Corregedorias Gerais  da
Jus ça, bem como à autoridade policial.

Verifica-se que o Cartório já comunicou à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, com o registro de Bole m Unificado n.º
38021280 em 12/12/2018.

Não obstante, encaminhe-se  cópia integral dos autos à Promotoria de Jus ça Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES para ciência e adoção das
medidas legais cabíveis.

Outrossim, determino que seja dado ciência dessa decisão, via malote digital, a todos os delegatários deste Estado e a todas as Corregedorias
Gerais da JusƟça dos Estados para que comuniquem os fatos às serven as extrajudiciais sujeitas a sua fiscalização, com cópia integral dos autos.

Dê-se  ciência  ao  requerente  e  ao  MM.  Juiz  de  Direito  com  competência  em  registros  públicos da  Comarca de Cachoeiro  de  Itapemirim/ES
competente.

Após, sem prejuízo da reanálise do caso, arquivem-se os autos.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2019.

Corregedor Geral da JusƟça

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, CORREGEDOR, em 25/01/2019, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0086114 e o código CRC 13BF25C1.

Ao responder, favor u lizar o número de referência: 0086114/7005418-68.2018.8.08.0000
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