
ii! corregedoría poder judiciário
geral da justiça Cormgeáoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n. JQ\Ofício Circular n° r^/2012-SEC

Expediente n° 4127331/2012

Goiânia, 0n de -MJItW de 2012.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Solicita comunicar aos distribuidores, ou responsáveispelos serviços de emissão de

certidão, a autorização para utilização de selo tipo "Certidão/Translado, cor azul", nas

certidões isentas de custas e taxajudiciária, nos termos do Despacho n° 2494/2012 .

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelência cópias da Informação n° 194/2012 da

Assessoria de Orientação e Correição/CGJGO e do Despacho n° 2494/2012, para

conhecimento próprio, de seus pares e dos distribuidores ou responsáveis pelos serviços de

emissão de certidão.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoría, item publicações).

Atenciosamente.

ofcir063/RC

ni:s::. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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Expediente n°

Nome

Assunto

4127331/2012

Departamento de Tecnologia e Informação

Providência

DESPACHO N° &M^ /201

O Memorando n° 1/2012/CGJ-GO (fs. 2/3), subscrito pelo

Diretor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial, Marco Antônio

de Oliveira Lemos Júnior, e pelo Diretor do Serviço de Controle de Selos, Juraci

Alves dos Santos, informa que, como decorrência do Decreto Judiciário n°

1345/2012, de 28 de junho de 2012, houve inesperado aumento da demanda de

selos tipo isento, fato que, aliado à delonga da entrega dos selos solicitados junto à

empresa fornecedora e à exiguidade do prazo para o fornecimento das certidões,

entremeou apuros nos serviços distribuidores. No mister, sublinha a situação de

excepcionalidade, solicitando autorização para a utilização do selo tipo certidão

paga em substituição ao tipo isento, com a devida anotação no livro de controle de

selos a par do apontamento da ausência de cobrança para a emissão das certidões.

Proferido despacho por meio de cota no feito pelo Diretor

de Administração e Operações, Leonardo Pereira Martins (f. 2), sobreveio a

Informação n° 194/2012 (f. 4), assinada pela Assessora de Orientação e Correição,

Simone Bernardes do Nascimento Ribeiro. A peça informativa alinha a inexistência

de dispositivo legal que impeça a afixação do selo tipo certidão/translado, cor azul,

nas certidões isentas de custas e taxa judiciária. Ressalta, por fim, a obrigatoriedade

da anotação do selo e das observações pertinentes no Livro de Movimento de

Controle de Selos.

Rua 10, n°150, 11° andar. St. Oeste
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É o breve relato.

Latente a excepcionalidade da situação versada no

memorando inicial e considerando as informações prestadas pela diligente

Assessora de Orientação e Correição, autorizo a utilização do selo tipo certidão/

translado, cor azul, enquanto não encaminhado pela empresa Thomas Greg os selos

tipo isento previamente solicitados pelos distribuidores. Ressalvo, por pertinente,

que o número do selo tipo certidão/translado usado, ao lado do nome do requerente,

com a observação de que a referida estampilha substituiu o selo tipo isento durante

o período de falta momentânea e, ainda, de que não houve recolhimento de taxas na

expedição da certidão, devem ser anotados no Livro de Movimento de Controle de

Selos pelo distribuidor.

Expeça-se ofício circular aos magistrados diretores de

foro para ciência própria e para que transmitam a orientação alinhada aos

distribuidores, ou aos responsáveis pelos serviços que desempenhem a função de

emissão de certidão, com cópias da peça informativa e deste despacho.

Ato contínuo, encaminhe-se o expediente à Divisão de

Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial para conhecimento sobre o teor desta

provisão.

Após, à míngua de providências pendentes, arquive-se.

ÀSecretaria Executiva, imprimindo-se urgência.

Goiânia, Oò de julho de 2012.

FRM

DESa. BfeATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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EXPEDIENTE N°: 4127331/2012

NOME : Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial

COMARCA : Goiânia

Assunto : Faz solicitação

INFORMAÇÃO N° 194/2012

Senhor Diretor:

Trata-se de solicitação feita pela Diretoria de Serviços de Controle

de Selos desta Corregedoria-Geral, no sentido de que seja autorizado aos

Distribuidores Cíveis e Criminais o uso de selo tipo "certidão paga" em substituição ao

selo isento, em razão do aumento repentino na expedição de certidão para fins

eleitorais, frente ao Decreto Judiciário n° 1.345/2012.

Instada a manifestar-me sobre o pedido feito, informo que não há

dispositivo legal que impeça a afixação de selo tipo "Certidão/Traslado", cor azul, nas

certidões isentas de custas e taxa judiciária.

Ressalta-se que os Distribuidores devem ser alertados da

obrigatoriedade de se anotar no Livro de Movimento de Controle de Selos, o número

do selo azul usado, o nome do requerente da certidão e a observação de que aquela

estampilha substituiu o selo isento, cor vermelha, em razão da falta momentânea deste

e certificando ainda, no livro que não houve recolhimento de taxas na expedição da

certidão, para efeito de futuras fiscalizações nas escrivanias.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 03 de julho de

2012.

s1 •tGoô^JL^wò
S SIMONE BERNARDES NASCIMENTO RIBEIRO

^ Assessora de Orientação e Correição

I Rua 10, n°150, 11° andar, Setor Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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ií! corregedoría poder judiciário
geral da justiça assessoria de orientação e correição
do estado de goiás

Aos 03 dias do mês de julho de 2012, faço remessa destes
autos à Assessoria Jurídica, com a devida informação e lavro este
termo.

Simone Bernardes Nascimento Ribeiro

Assessora de Orientação e Correição
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