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do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° I }?> /2012-SEC

Goiânia, O1) de mmxWxl^ede 2012.

Processo n° 3780201/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor do Provimento n° 14/2012, que altera a redação do artigo 631fda

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás,

sobre a lavratura de Escritura Declaratória de União Estável

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 4166/2012 e do

Provimento n° 14 do CGJ, para conhecimento próprio, de seus pares e das serventias

extrajudiciais sob suas disciplinas.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria, item publicações).

ofcirl07/RGG

Atenciosamente,

DES". BEÍTOZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Gcral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

3780201/2011 -Goiânia

Diretoria de Administração e Operações da CGJ

Sugestão

DESPACHO N° 4l£6 /2012

Aprovo a minuta apresentada pela Assessora de

Orientação e Correição (fs. 66/67). Determino, pois, a publicação do normativo no

sítio eletrônico deste tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos

diretores de foro, para conhecimento próprio, de seus pares e das serventias

extrajudiciais sob suas disciplinas.

Ato contínuo, cientifique-se o Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção de Goiás, Dr. Henrique Tibúrcio, do teor deste

despacho.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, â3 de outubro de 2012.

DospCVM/WML

\TRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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ANO V-EDIÇAONM180-SEÇÃO I DISPONIBIUZAÇÃO letca-leira. 06'11/2012 PUBLICAÇÃO quana-Icira. 07/11(201?

corregedoria poder judiciário
áa illStli ASSESSORIA-GERAL

: .

PROVIMENTO N° tf/4 /2012

Altera a redação do artigo 631f da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, que dispõe sobre a lavratura de

Escritura Declaratória de União Estável.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 1.723 do Código Civil;

CONSIDERANDO que a redação dada pelo Provimento n°

15/2011 ao artigo 631f da Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria está

em desacordo com o dispositivo legal citado;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3780201/2011;

RESOLVE:

Alterar o artigo 631 f da Consolidação dos Atos Normativos desta

Corregedoria-Geral da Justiça, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 631f —Os declarantes informarão, no ato da lavratura da
o

escritura, que são absolutamente capazes, seus
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PODER JUDICIÁRIO

ASSESSORIA-GERAL

nomes, datas de nascimento e que não são casados

ou, se casados, que estão separados de fato, judicial

ou administrativamente."

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, 30 de üiuXâ^uo de 2012.

DESEMBARGADORA. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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