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Oficio Circular n° &$ /2013-SEC

Goiânia, <2^ deJO^\CA5i© de 2013.

Expediente n" 4335686/2012

Aos Desembargadores Corregedores-Gerais ila Justiça

Assunto: ('omunicação sobre o extravio de selos c/a empresa fornecedora Thomas Greg e

Sons do Brasil l.tda pertencentesao H" Tabelionaio de Notas da Comarca de Goiânia-GO

Senhor(a) Corregedor (a):

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços extrajudiciais submetidos a sua disciplina, cópias do

Aviso n° 001/2013. do Despacho n° 4941/2012 e das lis. 02/05. extraídas do expediente
supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

ofcirfKM ít(i(".

Atenciosamente.

DES8. NELMA BRANCO FEBREIRA PERILO
Corregedora-üerul da Justiça

Bliaj.0. n° 150, 11°nnrtar,,Sq|oiJ3j>sJ&^Cj-ILZJl?JJg0.69^
B?í!(.'05cc@(jgojiir..l!?



/•'.O vi. E»C-"0 '•" i?J9 - SOÇAO I D::.i ..mi:::i.','-c,:.',Ci iiiç.virna 77/01/7013

corregedoria roíwtjt imiA/uo
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AVISO n" 00 i /2013-SEC

Kxpcdienle ii°4335686 /20I2

A Dcsembargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo, Corregcdora-Geral da Justiça do listado

de Goiás, no uso de suas atribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do Estado de Goiãs. a todas as

Corrcgedorias-Gerais da Justiça da l;edcraçào e do Distrito Federal, aos noiários. registradora

e ao público em geral, a inutiltzaçfto dos selos descritos no documento, datado de 27 de

novembro de 2012. do Cartório do N" Tabclionato de Notas da Comarca de Goiânia GO.

conforme cópia anexa.

.j> '•• i.-i

Registre-se c publique-se.

Goiânia. N dej&t*» »° dü20!3.

Dcsembargadora NFXiVIAWInCWKRUKI RA PER1LO
Corrcgedora-ucral da Justiça
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de çjoiãs Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4335686/2012 - Goiânia

Nome : Serviços de Controle de Selos

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° Lf\ Cl \ 12012

Atenta à Informação n° 25/2012 (fs. 2/3), determino a

publicação de aviso da inutilização de selos noticiada no Diário da Justiça Eletrônico e

no site deste Tribunal, devendo referido aviso conter a transcrição dos números de

série, cor e tipo, conforme discriminado no documento de f. 5.

Ato continuo, expeça-se oficio circular às corregedorias-gerais

de todos os Estados da Federação, bem assim aos diretores de foro do Estado de

Goiás, para ciência própria, de seus pares e dos titulares/respondentes dos serviços

extrajudiciais, fazendo-se acompanhar as comunicações coletivas de cópia do citado

aviso.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, i?: de dezembrojde 2012.

WS

Desembargadora NELMÀ BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora\Geral da Justiça

Rua 10. n" 150, 11-ontlai :;t Oesio. Goiânia - Goiás CEP 74 120020 - Fone (62)3210-2000 • Fax (62) 3216-2677
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corregedoria P0DER JUDICIÂRI0 ^
gerai aa JUStiça Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJdo estado de goiás Serviços de Controle de $e[o

INFORMAÇÃO N° : 25/2012

INTERESSADO

ASSUNTO

COMARCA

8o Tabelionato de Notas

INUTILIZAÇÃO DE SELOS

GOIÂNIA-GO

INFORMAÇÃO N° 025/2012 -Cumpre-nos informar

que o Cartório, 8o Tabelionato de Notas e Tabelionato e

Oficialato de Registro de Contratos Marítimos, em cumprimento ao

Provimento de n° 13 do dia, vinte e seis de outubro de dois

mil e doze, da Corregedoria Geral da Justiça-GO, que altera a

redação do parágrafo Io do artigo 910, no tocante a

implantação do SELO ELETRÔNICO, comunicou a este órgão

correicional a inutilização de selos, pertencentes à empresa

fornecedora Thomas Greg e Sons do Brasil LTDA, fato comunicado

através de documento anexo, que deve ser levado a conhecimento

geral, com suporte no art. 895, § 3o da CAN.

Dessa forma, manifesto pela publicação do aviso de

inutilização dos selos especificados, em documento anexo, no

Diário da Justiça, assim como pela expedição de Oficio-

Circular a todos os Diretores de Foro das Comarcas do Estado

de Goiás e a todas as Corregedorias-Gerais da Justiça da

Federação, para que transmitam ciência desse fato aos

respectivos Oficiais das serventias judiciais e

extrajudiciais.

Por fim, informo que foi feita a devida baixa

Rua 10. n"150. 11" andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2656 - Fax (62) 3216-2636
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corregedoria [JQDER JUD1C|ARI0
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gerai aa justiça Divjsão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ
do estado de goias Servjços de Controle de ^

no Banco de Dados por meio do sistema de "Gerador do Pedidos

de Selo da Thomas Greg".

É a informação, S.M.J.

Goiânia, 10 de dezembro 2012.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR

Diretor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do

Extrajudicial da CGJ

VCI/ALVES DOS SANTOS

Diretor do Serviço de Controle de Selos

Rua 10. n' 150. 11°andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP74.120-020 - Fone (62) 3216-2666 - Fax (62) 3216-2636
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Corregedoria Geral de Justiça do Estadoícfé.Goíás
Desembargadora Dr3. Beatriz Vx^v^^B^^CÍ^^:^^
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íNoL. cofor™ relato ISÊÈÈUmfàg. deP^n,en'̂ í^f? de
Sendo oque nos apresenta omomento,, antecipamos

nossos protestos de estima,
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ANEXO I

1
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•SELO MARROM (Reconjtégr^ènto de Firma) |f§gj§
-folhas 476 a477 -COm|̂ ft° C573791 atéf|É|l
-folhas 483 a484 -com;^;n° C574139 atélftfífé
-folhas 488 a488 -com^gp.0 C574367 até^Òof

%iW9WÊÊÊÊ^Ê^ C574443 até 574500Í
' pZ^m&vté&Çítósà&ir C574598 até 574650 -

-folhas 498 a499 -com selos n° C574872até 574950 ^
, -folhas 502 a600 -com selos n° C575051 ate 578000 f

'Total de &|ÉNjg|o8& »M%m

-folhas °35Jjjo-corh sèlo^Ç251^9^0000 --'
"Total de wé& selos H N^;; ÜJ-gJS

3-SELO VER§|f!adrão) ' . '%
-folhas 030 a060 -com selos n° B038498 até 040000 S
'Total de 1.503 selos

Obs: Selos do tipo padrão Inutilizados eque serãoinclnerados no lote:

- 60 selos

- 62 selos

- 34 selos

- 58 selos

- 53 selos

79 selos

-4?50selos>;

-18.252 selos'

:\'

4-SELOAZUL (Certidão)

-folhas 016 a020 -jp^seJos.n^Bp02755 até 003000?
W?&k' folfT °01 a020"W&0?$Poom'i até °°4noo
Jjjjsg'* ' *Totalde 1.246selos ||í|j
jjjj 5-SEt^ROS^enfo) , IHI '̂

-folhas001-á002^çbm.àe!^
-folhas 001 a002 %com selos n^B00p201 até 000300
* Total de 255 selos

'•nem vtàMitw-vüiííifa-tiPniiYvtí-tftfjài om* u/tm-uta126 j 135
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- 1.503 selos

246 selos

Í000 selos

55 selos i

> 100$elòs

'-. ; 100 selos
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