
corregedoria poder.iudr iário
geral da justiça CvnvffíthriaAieiyl t/aJusliçu
do estado de goiás Secreiuria Execuiiw

Ofício Circular n° 0} /20I3-SEC

Goiânia, c^y de çJO/v^&j© de 2Ü13.
Expediente n° 4335686/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunicação sobre o extravio de selos da empresa fornecedora Thomas Greg e

Sonsdo Brasil Lida pertencentes ao H"Tahelionalo de Notasda Comarca de Goiânia-GO

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e dos

tiiulares/respondentes dos serviços extrajudiciais submetidos a sua disciplina, cópias do

Aviso n° 001/2013. do Despacho n° 4941/2012 e das fls. 02/05. extraídas do expediente

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br{link corregedoria. item publicações).

olcni'•».« Wi(i

Atenciosamente,

DES;1. NELMA BRANCXlFfiBREIRA PI-R1LO
Corregedora-Gçral da Justiça

•
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Publicação quaru4«n ;•• •

AVISO n" 00j /20I3-SE5EC

l-xpcdiento n"4335686 /20I2

A Descmbargadora Nelma Branco Peneira

Perilo. Corregedora-Geral da Justiça do listado

de Goiás, no uso de suas atribuições legais.

AVISA aos Senhores Juizes de Direito do Estado de Goiás, a iodas as

Corrcgedorias-Gcrais da Justiça da 1'ederação e tio Distrito Pederal. aos notórios, regisiradores

e ao público em geral, a inutilizaçãi) dos selos descritos no documento, datado de 27 de

novembro de 2012. do Cartório do 8" Tabclionato de Nolas da Comarca de Goiânia CiO.

conforme cópia anexa.

,iM.."-: 1.1

Registre-se e publique-se.

(ioiãnia. /Y de ,\ «"" *° dq 2013.

Descmbargadora NELMA BHÀWXrPERREIRA PERILO
ConvuedoiiV-Cícia! da Justiça

Rua 10. n" 150. tPandar.SolorOcsle-CEP 7.1120-020-Goiania-GO-Fnx (62) 3216-2711 -Tetejudiciàno (62)3213-1581
cofiirijsfr.úrlljrjfi ji;-. hi
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corregedoria poder judiciário
gorai da justiça Conegedoria-Geral da Justiça
do oslado de çjoins Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4335686/2012-Goiânia

Serviços de Controle de Selos

Comunicação

°W\\DESPACHO N /2012

PU3UCAÇ*0 finMV-.i Jl 1/2011

Atenta à Informação n° 25/2012 (fs. 2/3), determino a

publicação de aviso da inutilização de selos noticiada no Diário da Justiça Eletrônico e

no site deste Tribunal, devendo referido aviso conter a transcrição dos números de

série, cor e tipo, conforme discriminado no documento de f. 5.

Ato contínuo, expeça-se oficio circular às corregedorias-gerais

de todos os Estados da Federação, bem assim aos diretores de foro do Estado de

Goiás, para ciência própria, de seus pares e dos tituíares/respondentes dos serviços

extrajudiciais, fazendo-se acompanhar as comunicações coletivas de cópia do citado

aviso.

Ultimadas as diligências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, l'ò de dezembro;de 2012.

..-•.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Jusiiça

Rua 10. n" 150. II"andar. Si Oeste. Goiânia - Gpi.i:. CEP /•: 120-ÜÜU - Fone (62) 321-3-2000 - Fax (62)3216-2677
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S^ PODER JUDICIÁRIO A
gerai aa justiça Djvjsão de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ
do estado de goias c . , ,. . . , r . J

Serviços de Controle de Selo

INFORMAÇÃO N°

INTERESSADO

ASSUNTO

COMARCA

25/2012

8o Tabelionato de Notas

INUTILIZAÇÃO DE SELOS

GOIÂNIA-GO

••

INFORMAÇÃO N° 025/2012 -Cumpre-nos informar

que o Cartório, 8° Tabelionato de Notas e Tabelionato e

Oficialato de Registro de Contratos Marítimos, em cumprimento ao

Provimento de n° 13 do dia, vinte e seis de outubro de dois

mil e doze, da Corregedoria Geral da Justiça-GO, que altera a

redação do parágrafo Io do artigo 910, no tocante a

implantação do SELO ELETRÔNICO, comunicou a este órgão

correicional a inutilização de selos, pertencentes è empresa

fornecedora Thomas Greg e Sons do Brasil LTDA, fato comunicado

através de documento anexo, que deve ser levado a conhecimento

geral, com suporte no art. 895, § 3o da CAN.

Dessa forma, manifesto pela publicação do aviso de

inutilização dos selos especificados, em documento anexo, no

Diário da Justiça, assim como pela expedição de Oficio-

Circular a todos os Diretores de Foro das Comarcas do Estado

de Goiás e a todas as Corregedorias-Gerais da Justiça da

Federação, para que transmitam ciência desse fato aos

respectivos Oficiais das serventias judiciais e

extrajudiciais.

Por fim, informo que foi feita a devida baixa

Rua 10. n° 150. 11° andar. St. Oesle. Goiânia - Gciás - CEP 7-1 120-020 - Fone (G2) 321G-2GG6 - Fax (G2) 3216-2G36
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gerai aa justiça DjVjsã0 de Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial da CGJ
do estado de goiás Serviços de Controle de Selo

0>
4

no Banco de Dados por meio do sistema de "Gerador do Pedidos

de Seio da Thomas Greg".

É a informação, S.M.J.

Goiânia, 10 de dezembro 2012.

MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEMOS JÚNIOR

Diretor da Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do

Extrajudicial da CGJ

•VES DOS SANTOS

Diretor do Semico de Controle de Selos

Rua 10. n°lS0. 11" andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 7-1120-020 - Fone (62) 3216-2665 - F3X (62) 3216-2636
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Tânia Mara Bd^íéU^Nunes - Tabciia

J?i9â'ÍSlí'27 de novembro de 2012.

Corregedoria Geral deJustiça do Estado de Goiás
Desembargadora Dr\ Beatriz Franco de Figueiredo
Juiza Corregedora '••• v;tm?&,..

'•aí- • •

•o:

,BDOe„ . . ., , . Tânia Mara Barcelos Nunes, na qualidade de Tabeliã
do 8° Serv.ço de Notas desta Comarca de Goiània/GO, vempêlo presentefencaminharaesta Corregedoria, relação dós selos fW».'ieinar^t^
SS5TÍS d° S.EL? ELE™^° em ^os os departSSSl^ôleNotas, cofòrme relação constante do anexo Ideste: > oerviço ae

Sendo oque nos apresenta omomento, antecipamos
nossos protestos de estima,

Atenciosamente.

Tânia Mara BarcelósJNunes

Tabeliã^ "-**>'-- -.'''}•,''; '•'•''f--'' '''i^U '?<-:"•*

Fcroí- (6?) )WS-$3T1 i 328S4335 • Godris • GcmÍi • e-wi. ctorolngriatiaai! tem
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ANEXO!

1

^mzmmzx
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^ ' iffi^ipL —r
^Tânia Mara B.arp£Ío||Nunes - Tabdis

•Él
•SELO MARROM (Recoríh^igénto de Firma) l§§||t
-folhas 476 a477 -com|||>||«> C573791 atélf^S
-folhas 483 a484 -comi^n0 C574139 até|§É|jj

^^ -folhas 488 a488 -com||||f,o C574367 até^Há^p
Slí^Çf^^^selòs n° C574443 até 574500?

^^BÍlí#9Íl^Í^Í&nÍ«Í!M0 C574598'até 5.74650r
-folhas 498 a499 -com selos n° C574872 até 574950 ""

. -folhas 502 a600 -com selos n° C575051 até 578000.*
*Total de S^S&selosx : '

2-SELOROX^^^o) - . ,:-M
-folhas 03sgjgo -com setoin" 02517^9^0000 >'; .18.252 wÊÈl
*Total de HÉb selos :'':')} £?T Í4";IjlJ "' ",!•í j. .'';.' ®

3-SELOVER§pJadráo) . ^ ||j
-folhas 030 a060 -com selos n° B038498 até 040000 / - l.spi seiés^
*Total de 1.503 selos .' ,/• ;|•y: £&$^0$

Obs: Selos do tipo padrão Inutilizados eqÚe serâoincinerados no lote:èU -

4-SELO AZUL (Certidão) ., 'WIKSHÊK

W&&& ' °16 a°2° "#^^:^B002755 até 003000f W 246 selos
| 111-folhas 001 a020 -1H|è!^i^003001 até 004000. fe^ iS00 selos
r;"| *Total de 1.246 selos fefpl
•fej: 5-SÉLOROSA^Isènto) • St?S

-folhas 001^.002 -com 80^^000046 até 000100
-folhas 001-á 002 -cbm selos n° B000101 até 000200
-folhas 001 a002-.com selos n\B0Ó$2Ò1 até 000300
* Total de 255 selos

Feres: (62) 3295-837» ,' 328S-63SS - GsUnii • Golis - t-nM: cIsKUigiioInúlcooi
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- 60 selos

- 62 selos

- 34 selos

- 58 selos

- 53 selos

'r'.y: 79 selos

-495^selos!

55 selos

'- 100seios

'-. '100 selos
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