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corregedoria poder judiciário
qeral da justiça Assessoria de Orientação e Correição
do estado de goiás

n«0J3PROVIMENTO N° LU ^ /2012

Altera a redação do § 1o, do artigo 910 da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, que trata da implantação do selo

eletrônico nas serventias extrajudiciais do

Estado de Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a inexistência de norma a respeito de

incineração de selos físicos não mais utilizados em razão da implantação do selo

eletrônico na serventia extrajudicial;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, de modo a

evitar o uso indevido de selos físicos inutilizados, especialmente nas hipóteses em que

são furtados ou roubados para prática de fraude.

RESOLVE:

I - Alterar a redação do § 1o, do artigo 910 da Consolidação dos

Atos Normativos, desta Corregedoria-Geral da Justiça que passa a vigorar com a

seguinte redação:

§ 1o. Mesmo após certificação da implantação do selo eletrônico,
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as serventias poderão utilizar da sistemática do selo físico até finalizar o estoque. Se

decidir pela não utilização dos selos físicos, os remanescentes deverão ser

incinerados, mediante envio da relação correspondente ao Diretor do Foro da comarca,

para prévia autorização, seguida de comunicação deste ã Corregedoria Geral da

Justiça para publicidade devida.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos o26 dias do mês de iQvJUU*° de 2012.

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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