
corregedoria poderji i>h •iário
geral da justiça Corregudoriei-Uerale/a Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Oficio Circular n° 10b /2013-SEC

Goiânia, o?J de rvvvju^ de 2013.

Expediente n° 4389999/2013

Aos Desembargadores Corregedores-Geraisda Justiça

Assunto: Comunicação sobre o teor do Aviso n" 019/2013-SEC da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás referente à inutilização dos selos elo Registro de Imóveis e

Tabelionalo 1" de Notas da Comarca de Inhumas/GO

Senhor(a) Corregedor(a),

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

titulares/respondentcs dos serviços judiciais e extrajudiciais submetidos a sua disciplina,

cópias do Despacho n° 1915/2013. do Aviso n° 019/2013-SEC c dos documentos de fs. 15 e

24. extraídas do expediente supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

ofciiOSIRCC

I)I v NELMA BRANCO/FERREIRA PI RI i.(»
Corregedo(a-\Geral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Selor Qesle - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
corre.qsGC@tjgQ.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n°: 4389999/2013 - Inhumas

Nome : Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição na Comarca de

Inhumas

Assunto : Comunicação

• jqi&DESPACHO N /2013

<o^",AC ?'ÕV

• -ti'':

Nos termos da Informação n° 27/2013 (f. 24), da lavra do

Serviço de Controle de Selos desta Corregedoria, determino a publicação de Aviso no

Diário de Justiça Eletrônico e no sítio eletrônico deste Tribunal, como de estilo,

comunicando a inutilizaçao dos selos do Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas

da Comarca de Inhumas 15.

Ato contínuo, expeçam-se ofícios circulares aos Corregedores-

Gerais da Justiça de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal, bem como

aos Diretores de Foro do Estado de Goiás para ciência própria, de seus pares e dos

titulares/respondentes dos serviços judiciais e extrajudiciais, acompanhados de cópias

das peças de fs. 15, 24 e deste despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

ÀSecretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, 0j de maio de 2013.

EMFT

Desembargadora NELMA BRWCGbFERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n" 150, 1l"andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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ANO VI- EDIÇÃO M'1307 - SEÇÃOI DISPONIDIIIZAÇAO: Mglfflda-MfB, 20/05/2013
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PUBLICAÇÃO. ICTça-feira, 21:05/2013

AVISO n" <9J<3 /2013-SIX'

Expediente ti" 4389999/2013

A Dcscmbargadora Nclmu Branco Ferreira

Porilo. Corrcgcdora-Geral da Justiça cio Estado

de Goiás, no uso de suas atribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do Estado do Goiás, a iodas as

Corrogodorins-Gerais da Justiça da Fcdcrnçflo cdo Distrito Federal, aos notários. registradoras
c ao público cm geral, a inutilizarão tios selos do Registro de Imóveis e Tabelionato I" de

Notas da Comarca de Inhumas/GO, relacionados à I". 15. conformo cópia anexa.

BtlMAII Rííl i

Registre-se e publitjue-se.

Goiânia. ,/£ de -oo.^ de 20131

Dcscmbargadora NFXMÁ<dJgA/í</0 FERREIRA PERILO
CorregedoVVGeial da Justiça

Rim 10. n' 100.11" nnü.n. £-'iur Oeste -CEP 7-U2MU0 òc.iu.vOG - Ta% (í.íi nii'.-.»7Ji - TftktfudicUrio (G2) 3H13-158T
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ANO VI • EDIÇÃO N'- 1307- SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 20/05/2013

tribunal
de justiça
do estado de golas

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Inhumas

Diretoria do foro

PUBLICAÇÃO: terça-leira. 21/05/2013

Oficio n° 57/2013 - SEC. Inhumas, 3 de abril de 2013

Ao Senhor

RIVALDO JOSÉ BORGES
Secretário Executivo da CGJ
Corregedoria Geral da Justiça

Assunto: comunica incineração de selos físicos

Senhor Secretário,

A par de cumprimentá-lo, em resposta ao Ofício 660/2013 - SEC

da Secretaria Executiva da Corregedoria Executiva, informo que os selos tipo
autenticação n° 0354B172808 a 0354B190000 e os selos do tipo reconhecimento de
firma n° 0354B187582 a 0354B205000, foram incinerados, tem em vista a autorização
dada no Despacho n° 751/2013, exarado no Expediente n° 4389999/13 - Inhumas GO.

Limitada ao exposto, reitero-lhe votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Adriana Caldas Santos

Juíza de Direjidp.OirRfora-do-Foro

Fórum Des.Geraldo Crispim. Rua Tóquio ti Rua Raul Leal. Qd-2A. SetorResidencial Watanabe. Inhumas-Golés
CEP:7S«IOO-000 Telefone (fax): 62-3SM-1859.
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ASSUNTO

INTERESSADO

Comunicação

Reg. de Imóveis e 1' Tab. Notas de Inhumas-GO.

INFORMAÇÃO N° 27/2013

Excelentíssima Corregedora,

M

corregedoria P0DER JUDICIÂRI0 ' t
gera aa JUStlça Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJdo estado de go.as Sep/iços de Contro[e de Sq[q

PROCESSO N° : 4389999/2013

O Registro de Imóveis e Tabelionato Io de Notas da Comarca

de INHUMAS-GO, em cumprimento ao Provimento de n° 13/2012 desta
Casa, diante da implantação do selo eletrônico nos atos

concernentes ao Tabelionato de Notas encaminhou oficio informando a

incineração dos selos fisicos do tipo "Autenticação" (n°
0354B172808 a 0354B190000) e "Reconhecimento de Firma" (n°

0354B187582 a 0354B205000), o que, a nosso sentir, carece ser

levado a conhecimento geral, nos moldes do art. 895, § 3o da

Consolidação dos Atos Normativos.

Insta-nos registrar, conforme informado por telefone a este

Serviço de Controle de Selos, que a serventia completou a

implantação da novel sistemática do selo eletrônico somente nos

atos concernentes ao Tabelionato de Notas, estando a parte

referente ao Registro de Imóveis em fase final de implantação.

Nada obstante, manifestamos pela exposição de referida

listagem, com expedição de oficio-circular aos diretores de foro

deste Estado para que transmitam ciência desse fato aos respectivos

notarios e registradores submetidos à sua disciplina, sem prejuízo
da publicação no Diário da Justiça Eletrônico e no sitio eletrônico
deste tribunal.

Por fim, informamos que foi feita a devida baixa no Banco

de Dados por meio do sistema de "Gerador do Pedidos de Selo da

Thomas Greg".

É a informação, S.M.J.

Goiânia, 07 dem&L&=dc--2£> 1.3 •

MARCCT^mTÕNTC)DÊ OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR

Diretor da Divisas? de Gerenciamento dosl 3lscemas\do Extrajudicial
da

O PRADO DIA

Auxiliar Judiciará)

Rua 10. n°150. 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2666 - Fax (62) 3216-2636
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