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PROVIMENTO Nº 009/2008-SEC    

Acrescenta  o  artigo  873a,  na 
Consolidação  dos  Atos  Normativos 
da Corregedoria-Geral da Justiça, 
estabelecendo  normas  para 
intimação  ou  notificação,  via 
edital, conforme  disposto na  Lei 
nº 6.766/79.

O Desembargador FLORIANO GOMES, Corregedor-
Geral  da  Justiça,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais e,           

CONSIDERANDO a  falta  de  normatização  do 
procedimento  a  ser  adotado  quando  houver  necessidade  de 
notificar  ou  intimar,  via  edital,  os  adquirentes  de  lotes 
inadimplentes;

CONSIDERANDO a previsão do art. 49, da Lei 
nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos Autos 
nº 2379058/2007, 

R E S O L V E:

ACRESCENTAR o artigo 873a, na Consolidação 
dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a 
seguinte redação:
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“Art.  873a:  Nas  notificações  ou 
intimações  editalícias,  previstas  no 
artigo 49, § 2º, da Lei nº 6.766/79, que 
dispõe  sobre  o  parcelamento  do  solo 
urbano, deverá ser obedecido o seguinte 
procedimento:

I – O edital de intimação ou notificação 
deve  ser  publicado  em  três  (03)  dias 
consecutivos,  sendo  que  na  capital,  no 
Diário  Oficial  e  em  jornal  de  grande 
circulação e no interior, no jornal local 
se houver, ou em jornal da região.

II – O prazo começa a correr dez (10) 
dias após a última publicação.

III – Além da publicação do edital, deve 
ser afixada uma cópia, em local visível 
na  serventia,  certificando  na  própria 
notificação  ou  intimação,  fazendo, 
posteriormente, a juntada do exemplar do 
jornal ou seu recorte.

IV – Após a publicação do edital, deve-se 
aguardar por trinta (30) dias, prazo que 
iniciará no primeiro dia útil seguinte ao 
da última publicação e encerrará no final 
do expediente do último dia.

V – Escoado o prazo, será certificada a 
ausência  do  pagamento  por  parte  do 
promissário, se for o caso, e entregue a 
documentação ao apresentante, fazendo as 
anotações  pertinentes  no  Livro  de 
Protocolo e arquivando uma das vias em 
cartório.”

Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de julho de 
2008.                     

Desembargador FLORIANO GOMES
 CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC/ACRL/Assessoria Geral


