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PROVIMENTO nº 010/2006-SEC.

Altera disposições dos Títulos XI e XII

da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria Geral da Justiça.

O Desembargador PAULO MARIA TELES

ANTUNES, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, e, 

CONSIDERANDO que o Decreto Judiciário nº

481/2005, de 10/05/2005, instituiu, no âmbito do Estado de

Goiás, junto aos serviços notariais, registrais, serventias

e secretarias, o sistema complementar de fiscalização do

pagamento e recolhimento da taxa judiciária e emolumentos,

de modo a aperfeiçoar os mecanismos de controle da geração

e recolhimento das receitas judiciais e extrajudiciais;

CONSIDERANDO que o Decreto Judiciário nº

481/2005, em seu artigo 3º, delegou à Corregedoria Geral da

Justiça atribuição para editar os Provimentos necessários

à implantação e ao desenvolvimento do sistema complementar

de fiscalização do pagamento e recolhimento da taxa

judiciária e emolumentos, inclusive no que concerne à

operacionalização do selo de fiscalização das serventias

extrajudiciais;
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CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça

ressarcirá as despesas pela compra do selo, por ocasião da

prestação de contas junto ao Tribunal de Contas deste

Estado;

 

RESOLVE:

Alterar e suprimir disposições constantes

dos Títuloa XI e XII da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria Geral da Justiça, na forma a seguir

transcrita:

I - Os parágrafos 3º, 5º e 8º do artigo

878, parágrafos 3º, 5º e 8º do artigo 888, como também o

artigo 889 passarão a ter as seguintes redações:

“Art. 878 - 

§ 3º - Os pedidos poderão ser feitos por

carta registrada, via fax ou via e-mail, e somente serão

considerados válidos se assinados por pessoas já

cadastradas na Corregedoria Geral da Justiça.

§ 5º - Os selos serão entregues

diretamente nas respectivas serventias pela empresa

contratada, após autorização da Corregedoria Geral da

Justiça.

§ 8º - Prazo de entrega será contado a

partir do recebimento do pedido pela empresa fornecedora.”

“Art. 888 - 
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§ 3º - Os pedidos poderão ser feitos por

carta registrada, via fax ou e-mail, e somente serão

considerados válidos se assinados por pessoas já

cadastradas na Corregedoria Geral da Justiça.

§ 5º - Os selos serão entregues

diretamente nas respectivas serventias, após autorização da

Corregedoria Geral da Justiça.

§ 8º - O prazo de entrega será contado a

partir do recebimento do pedido pela empresa fornecedora.”

“Art. 889 - É obrigatória a afixação do

selo de fiscalização em todos os atos judiciais cuja edição

é onerosa.”

II - Suprimir o § 4º do artigo 872 e § 4º

do artigo 888, todos da Consolidação dos Atos Normativos.

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 26 de outubro de 2006.

Desembargador  PAULO TELES
       CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC/FALG


