
corregedoria poder judk 'iárjo
ge raI da jUStiça ('orregei ioría-i }eral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° ^^9/2013-SEC

Goiânia, O3 de qcJ^^ de 2013.

Processo n° 4253809/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Cientiftcação do teor do Provimento n" 011/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça,

referente a inclusão do modelo de declaração de hipossujlciência na Consolidação dos Atos

Normativos

Senhor(a) Juiz(a),

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

Oficiais e Tabeliães submetidos a sua disciplina, cópias do Despacho-Ofício n° 3789/2013 e

do Provimento n° 011/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

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

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA ÔRA^to) FERREIRA PERILO
Corregedora-Geralda Justiça

ofcir902/RC
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. . PODER JUDICIÁRIO

COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Técnica
do estado de goiás

Processo n° : 4253809/2012 - Goiânia

Nome : Procurador Geral de Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N° /2013

Em reverência à deliberação da Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, aprovo integralmente a minuta apresentada pela Assessora-Geral, Simone

Bernardes Nascimento Ribeiro (fs. 45/46), que inclui à Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, modelo de

declaração de hipossuficiência (f. 47).

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 dos Oficiais e Tabeliães do

Estado de Goiás.

Cumpridas as diligências, cientifique-se o Procurador-Geral

da Justiça, Dr. Lauro Machado Nogueira, arquivando-se os presentes autos, em

seguida.

Cópia deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

u

Goiânia, 1 ^ de setembroÁe 2013.

Desembargadora NELMA BRM|C£) FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
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0 ü- /2013PROVIMENTO N

Inclui na Consolidação dos Atos Normativos

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, modelo de declaração de

hipossuficiência.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição

Federal que obriga o Estado a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos;

CONSIDERANDO que a Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de

2002, em seu artigo 36. III, isenta do pagamento de custas e emolumentos os

procedimentos e atos praticados em favor de beneficiário da justiça gratuita;

CONSIDERANDO o artigo 404, VI, da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, que prevê a

gratuidade na emissão da segunda via das certidões às pessoas reconhecidamente

pobres que, por declaração própria, sob responsabilidade, se declararem sem

condições de pagá-las;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4253809/2012,

RESOLVE; \ü
lar. Si Oeste - CEP7J
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m corregedoria poder judiciário
geral da justii assessoria de orientação e correição

I - INCLUIR na Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça o modelo de declaração a ser preenchido pelas pessoas

reconhecidamente pobres e que necessitam de documentos expedidos pelos serviços

notariais e de registro.

II - DETERMINAR aos Oficiais e Tabeliães do Estado de Goiás a

obrigatoriedade de adotar o uso do formulário anexado em sua serventia.

Este provimento entra em vigor na data de sua publicação no
Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, K deJlüJv ' de 2013.

Desembargadora NELM^BRARÜO FERREI;; PHí!
Corregedorà-Geral da Justiça

R"* >0- '•' ind?r SI QúSW. Goán-o - Gows • CEP
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DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Eu,

DECLARO para os devidos fins de direito, nos termos da Lei 7.115, de 29/8/1983, e para

a finalidade do disposto no Art. 4o, da Lei n° 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. Aparte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, naprópria petição inicial, de quenão está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de

suafamília. (Redação dada peta Lei n°7.510. de 1986) e do inciso LXXIV do Art. 5o da Constituição

Federal (LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos;), que NÃO tenho condições de arcar com o pagamento dos

emolumentos/despesas correspondentes a

(citar o ato a ser praticado), sem prejuízo próprio ou de minha família, responsabilizando-

me pelo inteiro teor desta afirmação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

de de 20

Declarante:

to*
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