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Ofício Circular r 03» /2014-SEC

Goiânia,

Processo n° 4353081/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

de 2014.

Assunto: Comunicação sobre o inteiro teor do Provimento n" 00fy20N da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 542/2014 e do

Provimento n° 004/2014 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 correicionai, acessar

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

ofciiOJJRC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA
Corregedor*

REIRA PER1LO

Rua 10. rt» 150.11a andar. Setor Oeste . CEP 741204)20 Golânla-GQ - Fax i62> 3216-2711 - Teleiudidârio 162\ 3213-1581
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessona Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4353081/2013 - Valparaiso de Goiás

JD Diretora do Foro de Valparaiso de Goiás

Faz Consulta

DESPACHO N° Ml /2014

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos desta Corregedoria (ata, f. 39), aprovo a minuta do

provimento (fs. 42/43), que acrescenta o artigo 87a e os parágrafos 1o ao 4o à

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

Goiás.

Determino, pois, a edição do respectivo ato e sua publicação

no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás.

A título de orientação, expeça-se ofício circular a todos os

Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus

pares, anexando ao expediente coletivo cópias do normativo e deste despacho.

Após, encaminhem-se os autos à Diretoria de Informática,

para os fins pertinentes.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, iL\ de fevereircRJe 2014.

MLSS(EMFT)

Desembargadora NELmÀ(BP/ANCO FERREIRAPL-RILO
Corregedora-peral da Justiça

Rua 10. n" 150. 11°andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 70 120-020 - Fone (52i 3216-2000 - Fax i6L') 3216-2677
E-mail corregsecg).tjqo.)us br Malote digital Corregc-dona-Geral da Justiça de Goiás < Secretaria Executiva - CGJGO >
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a corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral daJustiça
do estado de goiás Secretária-Geral

N-04PROVIMENTO N° U*1 /2014

Acrescentar o artigo 87a e parágrafos 1oao 4o

à Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, disciplinando a

emissão de Certidão de Interdição (Curatela

de Interditos) no Estado de Goiás, no âmbito

do primeirograu.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a irreversibiiidade da modernização,

simplificação e virtualização de atos e serviços judiciais;

r CONSIDERANDO a necessidade de fixação de rotinas de

p*> f procedimentos adequados para melhor atendimento às partes e aproveitamento de

recursos técnicos disponíveis;

RESOLVE:

I - Acrescentar o artigo 87a e os parágrafos 1o. 2o. 3o e 4o à

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte

| redação:
| Ari 87a - Acertidão relativa a distribuição ou não de ação de
3 interdição civil (curatela de interditos), será emitida pelos Cartórios Distribuidores, em

j modelo próprio, disponibilizado nos sistemas processuais informatizados de primeiro
i grau. constando processos ativos e baixados/ar
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m corregedoria poder judiciário
gerai da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretária-Geral

§ 1o -As certidões serão emitidas mediante pagamento antecipado
de guia própria, ressalvados oscasos em que a lei garante sua gratuidade.

§ 2o - Na elaboração das certidões é vedado o emprego de
abreviaturas, não podendoconter entrelinhas, emendas ou rasuras.

§ 3o - Deverá constar, nas outras certidões de distribuição, que
Cf" elas não abrangem processos de Interdição (Curatela de Interditos).

§ 4o - Para gerar a certidão a que se refere este provimento

deverão ser considerados os bancos de dados do SPG. PROJUDI e qualquer outro
sistema de 1° Grau existente, inclusive buscando informações acerca de processos

ativos e arquivados/baixados.

Este Provimento entrará em vigorna data de sua publicação.

Goiânia, aos _ify dias do mês de fevereiro de 2014.

#* f*

Desembargadora NELMA BjRAÇCp FERREIRA PERILO
Corregedora-Gerarda Justiça

Rua 10, irMSO, 11°andar, St Oeste, Goiânia - Goiás • CEP74.1204120 • Fone (62) 3216-2000
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