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Ofício Circular n° 3^3 /2013-SEC
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Processo n° 4194969/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Cientificação do teor do Provimento n° 016-2013 que acrescenta o artigo 699a e os

parágrafos Ioe 2odispondo sobre a intimação doprotesto por meio de edital à Consolidação

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geralda Justiça

Senhor(a) Juiz(a),

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

oficiais dos Tabelionatos de Títulos, cópias do Despacho n° 3897/2013 e do Provimento n°

016/2013. extraídas do processo supramencionado.

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

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

olcir957A!cl

Atenciosamente.

DESn. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-GeraJ/da Justiça

Rua 10, n° 150.11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.jus.br
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N° Üi-tpPROVIMENTO N° /y^/2013

Acrescenta o artigo 699a e os parágrafos 1o e

2o à Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõem

sobre a intimação do protesto por meio de

edital.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

CONSIDERANDO a existência de divergência entre o procedimento
adotado pelos Tabelionatos de Protestos de Títulos deste Estado e o entendimento do
Judiciário goiano com relação à forma legal de intimação de protesto via edital;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar as garantias do
contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, quando a pessoa indicada para aceitar ou pagar o título apresentado para
protesto for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato;

CONSIDERANDO oque foi decidido nos autos n° 4194969/2012,

RESOLVE:

ACRESCENTAR o artigo 699a e os parágrafos 1o e 2o à Consolidação
dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com as seguintes redações:

Art. 699a. A intimação do protesto /de títulos por edital será feita nas
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seguintes hipóteses:

I - se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua

localização incerta, ignorada ou inacessível;

II - se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido

pelo apresentante.

§ 1o. Antes de afixar ou publicar o edital, deverão ser esgotados todos os

meios de localização do devedor ao alcance do oficial.

§ 2o. Se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for residente ou

domiciliada fora da competência territorial da serventia, mas com

endereço conhecido, o tabelião deverá tentar a intimação por meio de

carta registrada com aviso de recebimento -AR.

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

Goiânia, aos O3 dias do mês de ©tJCuJUo de 2013.

DESEMBARGADORA NELMA BR£NOÓ FERREIRA PERILO

Corregedora-GeYal da Justiça

Rua 10, n°150, 11"andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Processo n° : 4194969/2012

Nome : Jorge Corrêa Lima

Assunto : Providência

DESPACHO/OFÍCIO N° \^j> /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. 69/70), que acrescenta o artigo 699a e os
parágrafos 1o e 2o à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da
Justiça, que dispõem sobre a intimação do protesto por meio de edital.

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, deseus pares e dos oficiais dos Tabelionatos de
Notas e Protestos de Títulos.

Cumpridas as diligências, cientifique-se o solicitante, Dr.
Jorge Corrêa Lima, encaminhando-lhe cópia deste despacho. Após, arquivem-se.

Cópia deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 4cj de setembro de 2013.

Desembargadora NELMA BRANCC^FÈRREIRA PERILO
Corregedóra-GeraLdaiJustiça

Rua 10, n°150. 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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