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PROVIMENTO N° U&J/2013

PUBLICAÇÃO segunda-feira. 30/09/2013

Disciplina o horário de funcionamento das

serventias extrajudiciais do Estado de Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

legais e regimentais,

CONSIDERANDO o artigo 4o da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de

1994. que dispõe sobre os dias e horários para a prestação de serviços pelas

serventias extrajudiciais;

CONSIDERANDO a recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça,

por ocasião da inspeção realizada nos serviços notariais e de registros deste Estado,

para que haja atendimento ao público sem fechamento para o almoço;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o horário de

funcionamento das serventias extrajudiciais deste Estado;

CONSIDERANDO o que consta nos autos n° 3789713/2011,

RESOLVE:

ACRESCENTAR os parágrafos^!0 e 2° ao artigo 44 da Consolidação dos

Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte redação:
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Art. 44

§ 1o. O horário de atendimento dos serviços extrajudiciais será das

08 às 18 horas, ininterruptamente.

§ 2o. Ficam ressalvados os casos em que as peculiaridades locais

exigirem a fixação de horário diverso, o que será apreciado e

decidido, motivadamente, pelo Diretor do Foro da unidade

judiciária respectiva, comunicando a Corregedoria-Geral da

Justiça, posteriormente.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos aWS do mês de .küír-wVde 2013.

DESEMBARGADORA NELMA B^MC<>FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
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