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Oficio n° Q f D( /2012-SEC

PODER JUD[C/ÁR J
C'orregedorìa-Geral da.lustiça
Secretaria Executiv<

Goiânia, 23 dei de 2012.

Expediente n°4143795/2012

A Sua Excelência a Senhora

De Mônice de Souza Balian Zaccariotti

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de

São Luis de Montes Belos - GO

Assunto: Encaminha peças para cient/cação.

Senhora Juíza:

De ordem da Corregedora-Geral d Justiça, Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, encaminho a Vossa Excelência cópia do Despacho n° 2762/2012, extraída

do expediente supramencionado, a fim de cient ficar-lhe do pronunciamento desta

Corregedoria.

Respeitosamente,
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PODER JUDICIA '10
Corregedoria -Gera da Justiça
Assessoria Jurídic

Expediente n° 4143795/2012 - São Luis de Mont s Belos

Nome Juíza de Direito Diretora do Foro d Comarca de São Luis de Montes

Belos

Assunto Comunicação

DESPACHO N° )'/1 Ia 2 /012

Nada obstante o Decreto J diciário n ° 1.396 12012 , por cautela,

remeta-se o feito à Diretoria de Recursos Humano deste tribunal para as anotações

de mister, caso ainda não efetivadas , de tudo ci ntificando a Diretora do Foro da

Comarca de São Luís de Montes Belos , Dr.a Mónice de Souza Balian Zaccariotti.

Retornando , à míngua de rovidências afeitas ao campo de

atribuições desta Casa , arquive-se.

A Secretaria Executiva para providenciar.

Goiânia , içf de julho de 20 1 2.

DES E74TRIZ FIGUEIREILO FRANCO
Corregedora -Geral da J stiça
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Ofício Circular n-°0 /2012-DIP

PODER JUDICIÁRI
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Admini tração e Operações

Goiânia, 2 1^ de julho de 2012.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Utilização de papel de segurança unificado

Senhor(a) Juiz(a):

Informo haver solicitado a Casa da Moeda do Brasil, o
envio de papel de segurança para estoque ne te órgão correicional e para
suprimento das necessidades das serventias do Estado de Goiás. A Casa da Moeda
respondeu que "o sistema CERTUNI, via do qual os estados incluirão suas
demandas será concluído nos próximos meses , ão sendo possível atender as
demandas neste momento. Informa ainda estar interagindo junto ao Ministério da
Justiça para obter um novo contrato que possibilite a continuidade na produção e
entrega das Certidões Unificadas, no menor prazo p ssivel."

A Recomendação/Orienta ão n° 6/2012 de 02 de julho de
2012 do Conselho Nacional de Justiça, apregoa ao registradores que não tenham
recebido o papel de segurança , ou cujos estoques tenham se esgotado, que, nos
termos do Provimento n° 15, comuniquem o fato o respectivo Juiz Corregedor
Permanente , com cópia da solicitação não aten d ida pela Casa da Moeda, e
continuem a expedir certidões normalmente, sem int rrupção, utilizando outro papel.

Ante a informação pre Cada pela Casa da Moeda,
comuniquei a senhora Corregedora Nacional da Just ça, Ministra Eliana Calmon, via
do Ofício n° 122/2012-DIP, da impossibilidade de tender as solicitações que os
Cartórios de Registro Civil das comarcas do Est do de Goiás têm feito para
fornecimento do papel de segurança.

Nesse contexto , oriento essa Excelência a instruir os
Registradores Civis de Pessoas Naturais que lhe s^ejam subordinados, a solicitar
diretamente à Casa da Moeda o papel de segurança a que aludem o Provimento n°
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PODER JUDICIÁRI
Corregedoria - Gerall da Justiça
Diretoria de Admini tração e Operações

15/12-CNJ, Provimento n° 001/12-CGJ e Recorre idação /Orientação no 6/12-CNJ.

Ainda, comunico que au orizo aqueles que já iniciaram a

produção dos respectivos atos em papel de seg urança e tenham seus estoques

esgotados , a fazer o uso de papel comum , preferencialmente timbrado e, nas

serventias em que já instalado o sistema de selo e l etrônico, com necessário registro

do número do respectivo selo.

Atenciosamente,

- BEAW`RIZ FIGUEIREDO FRANCODesembargadora
Corregedora -Geral da Just iça
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