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Ofício Circular n° C%7 /2014-SEC

Goiânia, J^/ d^-kúÒlíOlâ^áQ

Processou0 3895955/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro

2014.

Assunto: Comunicação sobre o inteiro teor do Provimento n° 002/2014 da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 424/2014 e do

Provimento n° 002/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, para

conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA\B
CorregedoraíGeVal da Justiça

REIRAPERILO

ofcii025/RC
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

3895955/2011

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Formosa

Portaria

MkDESPACHO N /2014

VVAJ
-3 "j

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação e

Controle de Atos Normativos desta Corregedoria, conforme ata de reunião (f. 44),

aprovo a minuta do provimento (fs. 59/60), que acrescenta o inciso V ao artigo 93

da Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria (CAN).

Determino, pois, a edição do respectivo provimento, com as

correções inseridas na minuta, e a publicação do ato no sítio eletrônico do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás.

Expeça-se ofício circular a todos os magistrados do Estado de

Goiás para conhecimento, anexando ao expediente coletivo cópias do normativo e

deste despacho.

Após, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação desta

Corregedoria, determino o arquivamento do presente feito.

À Secretaria Executiva.

JCRE

Goiânia, y'àe fevereiro de 20447

Desembargador
Corregedor-

\Z EDUARDO DE SOLO
Justiça^m-Strt5stituição
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ií! corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
cio estado de goiàs Secretaria-Geral

N°lPROVIMENTO N° Uai /2014

Acrescenta o inciso V ao artigo 93 da

Consolidação dos Atos Normativos, que

disporá sobre o prazo para expedição de

certidões pelas escrivanias judiciais.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a matéria no

âmbito das serventias judiciais do Estado de Goiás, com o objetivo de uniformizar o

atendimento ao usuário, em razão das divergências dos prazos exercitados entre as

unidades judiciárias;

CONSIDERANDO a idêntica providência adotada pelo

Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do disposto no Art. 111 de seu Regimento
Interno;

CONSIDERANDO a possibilidade de incidência do disposto

no Art. 190 do Código de Processo Civil ou do art. 1o da Lei n° 9.051/95, na fixação de

prazo para expedição de certidão, conforme se trate ou não de ato processual;
—

OI
Dl
03

j CONSIDERANDO o que restou deliberado pela Comissão
| de Legislação e Controle de Atos Normativos desta Corregedoria-Geral da Justiça nos
I Autos n° 3895955/2011. S
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Ei corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
cio estacío de goiás Secretaria-Geral

RESOLVE:

I -Acrescentar o inciso V ao artigo 93 da Consolidação dos

Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte redação:

Art. 93-(...)

V - As certidões eventualmente requeridas pelos sujeitos

processuais deverão ser expedidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas

da efetivação do respectivo requerimento, desde que relativas a ato processual, nos

termos do Art. 190, CPC, sendo nos demais casos observado o disposto na Lei n°

9.051/1995, cujo prazo estabelecido para expedição é de até 15 dias.

Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação,

ficando revogada as demais disposições em contrário.

Goiânia, aos *•' dias do mês de fevereiro de 2014.

Desembargador UM EDUARDO DE SOUSA

Corregedor-Gépa\da Justiça em substituição-
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