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Ofício Circular  nº    001/2008  DIP                                          Goiânia, 02  de  janeiro  de 2008

Senhor(a) Juiz(a),

Em atendimento ao Ofício GCAPS nº 004/2007, do Conselho Nacional 

de Justiça, solicito que Vossa Excelência tome as seguintes providências: 

a)  encaminhe  a  cada  titular  de  cartório  extrajudicial  (serviços  de 

registros e de notas),  localizado na sede e nos Distritos Judiciários dessa Comarca, uma 

cópia da Resolução nº 20, de 29 de agosto de 2006, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que deverá ser impressa nesse Fórum a partir do acesso ao sítio do CNJ (www.cnj.gov.br),  

passando-se  o  cursor  sobre  a  opção “SERVIÇOS ON LINE”  e  clicando-se  em “Atos  do 

Conselho”. No novo menu  que se abrirá, selecione “Resoluções” e imprima a Resolução nº 

20/2006;

b) solicite dos titulares de cartórios extrajudiciais (serviços de registros e 

de  notas)  dessa  Comarca,  sede  e  Distritos  Judiciários,  no  ato  de  entrega  da  cópia  da 

Resolução nº 20/2006 CNJ, as seguintes informações:

b1) se à data da entrada em vigor da Resolução nº 20/2006, do CNJ, 

havia pessoas contratadas nas situações nela previstas;

b2) se atualmente existe, ou não, contratações nas situações referidas 

pela Resolução nº 20/2006 do CNJ;

b3) nomes dessas pessoas, caso  as respostas dos itens b1 e/ou b2 

sejam afirmativas;
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b4)  cópia  dos  atos  de  exoneração  dessas  pessoas  e  dos  ofícios 

comunicando a adoção dessas providências;

b5) justificativa, individualizada e identificada, para a permanência, se 

for o caso, de pessoas que, porventura, ainda se encontram nas situações mencionadas na 

Resolução nº 20/2006, com os respectivos atos de nomeação.

Feito  isso,  solicito  que  Vossa  Excelência  encaminhe  ofício  a  esta 

Corregedoria, contendo as informações prestadas pelos titulares dos cartórios extrajudiciais 

dessa Comarca (serviço de registros e de notas),  exclusivamente por meio do fax número: 

(62) 3216-2636, no prazo máximo de 15 dias, considerando o exíguo prazo assinalado pelo 

Conselho Nacional de Justiça.

À  oportunidade,  renovo  a  Vossa  Excelência  protestos  de  elevada 

consideração.

Desembargador Floriano Gomes
          Corregedor-Geral da Justiça

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

[...]

Juiz(a) de Direito e Diretor do Foro da Comarca de...


