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PROVIMENTO Nº 09 /2006

Altera a redação do art. 900, revoga o § 5º,

do art. 879 e acrescenta o Parágrafo único

do art. 902, da Consolidação dos Atos

Normativos da  Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás.

O Desembargador  PAULO TELES, Corregedor-Geral da

Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO a existência de inúmeros cadastros

repassados à Corregedoria com informações irregulares, as quais demandaram

tempo para a sua sanação;

CONSIDERANDO a divergência entre o número

incialmente estimado de selos com os pedidos já confirmados;

CONSIDERANDO os termos do pedido formulado pela

empresa vencedora da licitação, postulando a prorrogação do início da

obrigatoriedade do uso do selo;
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CONSIDERANDO a falta de previsão para o uso do selo

nos livros cartorários;

CONSIDERANDO que o Selo de Autenticidade com a

denominação “ISENTO”, será custeado pelo Tribunal de Justiça do Estado.

R  E  S  O  L  V  E:

I - Alterar o art. 900, da Consolidação dos Atos Normativos,

passando a ter a seguinte redação:

“Art 900 - Fica prorrogado para o dia 16 de

outubro de 2006, o início da obrigatoriedade

da afixação do Selo de Autenticidade,

Controle e Fiscalização, em documento

expedido pelas Serventias Judiciais e

Extrajudiciais do Estado de Goiás”.

II - Revogar o §5º do art. 879, da Consolidação dos Atos

Normativos.
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III - Acrescentar o Parágrafo único ao art. 902, com a

seguinte redação:

“Parágrafo único: Para efeito de fiscalização

a serventia deverá, obrigatoriamente,

arquivar o documento comprobatório da

gratuidade do ato praticado”.

Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE  DO CORREGEDOR-GERAL DA

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 27 dias do mês de

setembro do ano de 2006.

                        Desembargador PAULO TELES 

                                                CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

CIC/SBNR/mmv


