
corregedoria poder judk iário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n°)i\\ /2013-SEC

Expediente n° 4522591/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Goiânia, U \ áe^.^/XXA^Í de 2013.

Assunto: Comunica o teor do Aviso n° 035/2013-SEC da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás referente a inuíilização dos selos do Cartório de Registro de Imóveis e

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Mossámedes/GO

Senhor(a) Juiz(a),

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

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

do Despacho n° 2599/2013 e do Aviso n° 035/2013-SEC, extraídas do expediente

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

olcir2l3/RC

\ .
DESa. NELMA BRAÜGfaFERrREIRA PERILO

Corregedora-Gpral daJustiça

Rua 10. n°150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiao.ius.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n°: 4522591/2013 - Mossâmedes

Nome : Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Mossâmedes

Assunto : Comunicação

DESPACHO N^S^H /2013

Nos termos da Informação n° 43/2013 (fs. 7/8), 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 inutilização dos selos do Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas

e Protesto de Titulos da Comarca de Mossâmedes listados no documento de fs. 7/8.

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

da peça de fs. 7/8 e deste despacho.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, r^-r^de junho de 2013.

Desembargadora NELIv^VBRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677

Brararaiumnia@i3@ramiiiHBBSl2iiíEi
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER Ji U1CIÀHIO
í 'nrn\Mi</iir!(i-(icnt/tia Justiça
Secfvturhi Executiva

PUBLICAÇÃO, terça-feira, 09/07/2013

AVISO n° 035 /2013-SEC

Expediente n° 4522591 /2()! 3

A Desernbargadora Nelma Branco Ferreira

Perilo. Corregedora-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, no uso de suas atribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do listado de Goiás, a todas as

Corregedorias-Cierais da Justiça da Federação e do Distrito Federal, aos nolarios, registradores

e ao público em geral, a inutilizaçào dos selos do Cartório de Registro de Imóveis e

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Mossámedes-G(>. relacionados â

f. 07/08. conforme cópia anexa.

m ..•""•"• RI

Registre-se e publique-se.

ioiânia. ÜS de (\JS^ "de 2013.

Desernbargadora NELMA-IJl^VNCVVFKRRKIRA PERILO
Corregedorakieral da Justiça

Rua io. ii" 150. 11° andar. SetorOeste - CEP7412O-O20 Goünta-GO Fax(62)3216*2711 - relejudiciário (62J 3215-1S61

DOCUMENTO ASSINADO DIG1TALMENTE Dj Eletrônico -Acesse https:ttwww.tjgo.jus.br
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xf» h J T Wvisâo de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ
aoestaaoaegoias serviços de Controle de Selo

PROCESSO N°

ASSUNTO

INTERESSADO

4522591/2013

Comunicação

Diretoria do Foro da Comarca de Trindade-GO

INFORMAÇÃO N° 43/2013 - O Registro de Imóveis e

Tabelionato Io de Notas e Protesto de Titulos da Comarca de

Mossâmedes-GO, em cumprimento ao Provimento de n° 13/2012 desta

Casa, diante da implantação por completo do SELO ELETRÔNICO naquela

serventia, encaminhou relação de selos fisicos inutilizados, o que,

a nosso sentir, carece ser levado a conhecimento geral, assim como

preconiza o art. 895, § 3o da Consolidação dos Atos Normativos.

Ressaltamos que houve equivoco na listagem apresentada em

relação aos selos isentos pertencentes à empresa Thomas Greg, o que

foi prontamente corrigido pelo oficio de folhas retro.

A listagem correta dos selos incinerados e que deve ser

levada a conhecimento geral é:

Selos do tipo "Autenticação" - 0538B016748 a 0538B020600

Selos do tipo "Certidão/Traslado" - 0538B005548 a 0538B006500

Selos do tipo "Padrão" - 0538B007253 a 0538B008200

Selos do tipo "Reconhecimento de Firma" - 0538B010368 a 0538B012400

Selos do tipo "Isento" - 0538B000001 a 0538B000100

Selos do tipo "Isento" - 0538A000769 a 0538A000800

Desta feita, manifestamos pela expedição de Oficio

Circular aos diretores de foro deste Estado para que transmitam

ciência desse fato aos respectivos notários e registradores

submetidos à sua disciplina, sem prejuízo da publicação no Diário

da Justiça Eletrônico e no sitio eletrônico deste tribunal,

Rua 10. ri> 150. 11°andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2666 • Fax (62) 3216-2636
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El SS2S8SJ2|S PODER JUDIC.ÀR.0
gerai aa jusuça p,^^ deGerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJdo estado de go,as j^.^de Controle de Se,0

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".

Ê a informação, S.M»J.

Goiânia, 06 de junho de 2013

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR

Diretor da Divisão de Gerenciamento dos S^stemas^ck) Extrajudicial
da CGJ

O MACHADO DOCHADO DO PRADO DIAS MACIEL

Analista Judiciário
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