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Assunto: COMUNICAÇÃO (CGJ)

 

 

 

 

 
 

  

        

DECISÃO

 

Trata-se     de expediente encaminhado pela Tabeliã Substituta do

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia,

Ana Luíza Dutra Dias Ferreira, informando a respeito da inutilização do papel de segurança

utilizado para o ato de aposição da apostila -Convenção de Haia, de número A2357871.

Prestadas as informações pela Assessoria Correicional desta Casa

   Censora (evento 2), na sequência, o 2º Juiz Auxiliar, Dr. Algomiro Carvalho Neto, após

    relatar os acontecimentos e as disposições normativas de regência, sugeriu a notificação

 do “Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias-Gerais da Justiça das demais

 unidades federativas, além dos Diretores do Foro e das Serventias Extrajudiciais do

Estado de Goiás, com a finalidade de dar ampla divulgação sobre a inutilização do

papel de segurança utilizado para o ato de aposição da apostila – Convenção de

Haia, de número A2357871, devendo a notificação ser acompanhada de cópia da

comunicação constante do evento 1, bem como o encaminhamento deste feito à Divisão

do Gerenciamento dos Sistemas do Extrajudicial e Controle de selos para anotações

e, após, o seu arquivamento com as cautelas de praxe.”(evento 3)

Com efeito,    o Provimento nº 62, de 14 de novembro de 2017, do
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      Conselho Nacional da Justiça, especificamente, o caput do artigo 16, prescreve que:

“Provimento nº 62 – Dispõe sobre a uniformização dos

procedimentos para a aposição de apostila de Haia;

Art. 16. Em caso de extravio ou de inutilização do papel de

segurança utilizado para o ato de aposição da apostila, as autoridades

apostilantes deverão comunicar o fato imediatamente à respectiva 

corregedoria-geralde justiça, que dará ampla publicidade ao fato.”

  Assim, a comunicação para este Órgão de Fiscalização tem como

   objetivo dar publicidade ao incidente noticiado no evento nº 1, conforme dispõe o ato

normativo supra transcrito.

 Ante o exposto, tendo em vista que foram tomadas as medidas

    cabíveis para a inutilização do papel de segurança usado para o ato de aposição da

  apostila – Convenção de Haia, número A2357871, acolho o parecer precitado e, para dar

ampla divulgação do fato, determino a notificação do Conselho Nacional de Justiça, de

 todas as Corregedorias-Gerais da Justiça das Unidades Federadas, dos Diretores de Foro

   e Serventias Extrajudiciais do Estado de Goiás, encaminhando-lhes cópias dos

 documentos inseridos no evento 1, do referido parecer e desta decisão, a fim de que sejam

cientificados a respeito da questão pontuada, nos termos do artigo 16 do Provimento nº 62,

do CNJ.

 Encaminhe-se este PROAD à Divisão de  Gerenciamento dos

 de selos para os fins de mister.Sistemas do Extrajudicial e Controle

  Implementadas as  providências   acima descritas, arquivem-se os

autos, após as anotações de estilo.

A reprodução deste ato serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em

   Goiânia, 10  de  abril  de  2019.

 

Des. Kisleu Dias Maciel Filho

Corregedor-Geral da Justiça

(assinado digitalmente)
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