
Departamento Extrajudicial <depex@tjro.jus.br>

Fwd: COMUNICADO - CORREGEDORIA TJRR
1 mensagem

Corregedoria Geral do TJRO <cgj@tjro.jus.br> 4 de setembro de 2020 10:00
Para: Departamento Extrajudicial <depex@tjro.jus.br>

---------- Forwarded message ---------
De: TJRR/CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/SECRETARIA <seccgj@tjrr.jus.br>
Date: sex., 4 de set. de 2020 às 09:53
Subject: COMUNICADO - CORREGEDORIA TJRR
To: <cgj@tjsc.jus.br>, <correg@tjse.jus.br>, <corregedoria@tjto.jus.br>, <corregedoria@tjsp.jus.br>,
<gabcgj@tj.rs.gov.br>, <cgj@tjro.jus.br>, <corregedoria@tjrn.jus.br>, <corregedoria@tjrj.jus.br>, <cgj@tjpr.jus.br>,
<corregedoria@tjpi.jus.br>, <corregedoria@tjpe.jus.br>, <corregedoria@tjpb.jus.br>, <corregedoria.interior@tjpa.
jus.br>, <corregedoria.capital@tjpa.jus.br>, <corregedoria@tj.mt.gov.br>, <corregedoria@tjms.jus.br>,
<gacor@tjmg.jus.br>, <corprot@tjmg.jus.br>

Prezado(a),

Cumprimentando-o(a), encaminho despacho proferido pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Roraima, que
comunica a falsificação de documentação.

Atenciosamente,

Italo Honorato 
Assessor de Gabinete Administrativo 
Corregedoria - TJRR
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27/08/2020 E-mail de Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - Pedido de bloqueio de matrícula (urgente)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=17c62e3531&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1676170432690835771&simpl=msg-f%3A1676170… 1/1

Secretaria Corregedoria <seccgj@tjrr.jus.br>

Pedido de bloqueio de matrícula (urgente)
Daniel Aquino <tabeliao@cartorioaquino.com.br> 26 de agosto de 2020 23:38
Para: TJRR/CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA/SECRETARIA <seccgj@tjrr.jus.br>

EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA

Daniel Antonio de Aquino Neto, RG 1231826-4, CPF 601.943.402-87, oficial titular do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil do 2º Ofício
de Boa Vista vem requerer como medida cautelar de urgência o bloqueio administrativo parcial de matrícula 25.482 do Cartório de Registro de
Imóveis de Boa Vista pelos motivos abaixo elencados:

1. Em 08-02-2019 foi lavrada a escritura de Livro 190, Fl. 133, consubstanciando uma venda de EDILENE CORREIA DE ALMEIDA,
representada por BRUNO BRAGA CAVALCANTE, de lote de terras urbano n. 436, Quadra 522, Zona 06, Loteamento Residencial River Park,
Fase II, Paraviana, Boa Vista-RR, matrícula 25.482, para IEDA CARDOSO RODRIGUES MARIUSSO. A venda foi feita mediante
procuração (docs. 01 e 02);

2. Ocorre que recentemente fomos procurados pela uma pessoa que apresentou seus documentos (doc. 03), bem como boletim de ocorrência
(docs. 4 e 5), alegando ser a verdadeira Sra. EDILENE CORREIA DE ALMEIDA, bem como imputando falsidade à pessoa que se apresentara
como tal; 

3. Fazendo injunções informais perante as autoridades policiais, conseguimos após alguns dias confirmar que de fato a documentação
apresentada como sendo de EDILENE CORREIA DE ALMEIDA afigura-se como falsa; 

4. Em vista disto, estamos encaminhando as cópias às autoridades policiais para que sejam apurados os fatos;

5. Por fim reiteramos o pedido de bloqueio liminar da matrícula 25.482 junto ao Cartório de Imóveis de Boa Vista, mas tão somente com efeito
parcial, adstrito à escritura de fls. 133 do Livro 190 do Tabelionato do 2o Ofício de Boa Vista a fim de que esta não possa ser aceita
para registro na matrícula.

6. Informamos também que tanto a escritura quanto a procuração encontram-se já suspensas em nosso sistema, bem como a serventia
imobiliária já foi comunicada por nós da situação, comprometendo-se a ter cautela em qualquer título que chegasse para registro.

É o que tínhamos a expor.

Atenciosamente,

-- 

Daniel Antonio de Aquino Neto

Oficial Titular do Tabelionato do 2º Ofício de Boa Vista-RR
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DESPACHO 0848208/2020 - CGJ/SGEJ

Processo Administrativo 0013649-70.2020.8.23.60301-380
Assunto: Pedido de bloqueio de matrícula - Cartório Daniel Aquino.
 
Trata-se de comunicado oriundo do Cartório Daniel Aquino solicitando, em caráter de urgência, o

bloqueio administrativo parcial da matrícula 25.482 do Registro de Imóveis de Boa Vista referente ao lote terras
urbano nº 436, Quadra 522, Zona 06, Loteamento Residencial River Park, Fase II, Paraviana, Boa Vista-
RR, considerando que foi lavrada em sua serventia ESCRITURA PÚBLICA de fl. 133 do Livro 190 do
Tabelionato do 2º Ofício de Boa Vista com base em DOCUMENTAÇÃO FALSA.

Encaminhou, ainda, além da procuração, documentos apresentados na lavratura, escritura
pública, documentos verdadeiros e boletim de ocorrência, conforme evento 0847868.

Na documentação apresentada, verifica-se que o negócio teve como atores a suposta
vendedora EDILENE CORREIA DE ALMEIDA, representada por BRUNO BRAGA CAVALCANTE; e como
compradora a senhora IEDA CARDOSO MARQUES RODRIGUES MARIUSO, no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais).

Informou, por fim, que tanto a escritura quanto a procuração encontram-se suspensas em seu
sistema interno; bem como, já procedeu com a comunicação à serventia imobiliária.

É o sucinto relatório.
Considerando a fé pública do Tabelião e as notícias de falsificação constantes nos eventos

supracitados, DETERMINO, ad cautelam, que o Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista proceda
ao bloqueio da matrícula referente ao imóvel nº 25.482, do livro 2, do Registro Geral, devendo, ainda, informar a
esta Corregedoria sobre toda e qualquer tentativa de movimentação desta matrícula, até ulterior decisão. 

Determino, além disso, que o Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista emita certidão de
inteiro teor da matrícula 25.482. Realize, também, consulta em seu acervo/sistema das matrículas registradas em
nome de EDILENE CORREIA DE ALMEIDA (CPF 142.127.224-53) e BRUNO BRAGA CAVALCANTE
(CPF  688.036.212-53) nas quais  os mesmos tenham atuado por procuração, encaminhando o relatório a esta
Corregedoria-Geral de Justiça, a fim de ser juntado nos presentes autos. 

Dê-se ciência às demais unidades extrajudiciais instaladas no Estado de Roraima e às
Corregedorias-Gerais de Justiça do país com as nossas homenagens.

Intimem-se, com as cautelas legais. 

Documento assinado eletronicamente por ALMIRO JOSE MELLO PADILHA, Corregedor(a), em
03/09/2020, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código
verificador 0848208 e o código CRC D326B23E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA - SETOR DE GESTÃO EXTRAJUDICIAL. Palácio da Justiça. Praça do Centro Cívico, n.º 296 - Bairro Centro - CEP

69301-380 - Boa Vista - RR. Telefones: , email: - http://www.tjrr.jus.br.

tel:0848208/2020


 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





















 



 







 



 



 

 



 

 

 
















