
ii! corregedoria poder judk 'lírio
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° ÜÜ0J2K2014-SEC

Goiânia, \,*y de

Processo n° 4247825/2012

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

de 2014.

Assunto: Comunica o teor do Provimento n° 007/2014, o qual acrescenta o art. 404B e seus

parágrafos 1", 2o à Consolidação dos Atos Normativos da CGJ/GO

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Provimento n° 007/2014 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus

pares, para fins de mister.

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

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

ofcir044/RC

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRANCO KERRBfRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150.11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
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Processo n°

Nome

Assunto

4247825/2012 - Itapuranga

Juiz de Direito da Vara da Comarca de Itapuranga

Faz Consulta

DESPACHO N° IpJÒ /2014

^ÃAGgX

or.

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação e

Controle de Atos Normativos desta Corregedoria, conforme ata de reunião (f. 49),

aprovo a minuta do Provimento (fs. 46/47), que acrescenta o artigo 404B e

parágrafos 1o e 2o à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da

Justiça (CAN).

Destarte, determino 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 aos Juizes Diretores de Foro do

Estado de Goiás para conhecimento e para que cientifiquem todos os responsáveis

pelos Cartórios Distribuidores (Cível e Criminal), anexando ao expediente coletivo

cópias do ato normativo e deste despacho.

Após, ante as sugestões exaradas na parte final da Informação

n° 438/2012 (fs. 09/13), volvam os autos à Comissão de Legislação e Controle de Atos

Normativos desta Corregedoria para deliberação acerca dos itens 'b' e 'c' da petição

inicial (fs. 06/07).

À Secretaria Executiva.

JCRE (EMFT)

Goiânia, £J de fevereiro d

Desembargadora NEL
Corregedora^

'FERREIRA PERÍLO

àl da Justiça
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PROVIMENTO N° G1 /2014

•

Acrescenta o artigo 404B e os parágrafos 1o e

2o à Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

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

legais e regimentais,

CONSIDERANDO a norma constitucional materializada no artigo 5o.

XXXIV, b, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO as dúvidas dos servidores judiciários sobre quais

certidões é assegurada a gratuidade na sua obtenção;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4247825/2012,

RESOLVE:

ACRESCENTAR o artigo 404B e os parágrafos 1o e 2o à Consolidação

dos Atos Normativos, com a seguinte redação:

"Art. 404B - Nos termos do artigo 5o, XXXIV, b. da Constituição Federal.
são a todos assegurada, independentemente do pagamento de custas e

taxa judiciária, a obtenção de certidões em repartições públicas, para

defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
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§ 1o - Aisenção se refere tão somente ás certidões para a defesa de
direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, ou seja, as

certidões negativas/positivas cíveis e criminais, emitidas pelos

distribuidores, destinadas às pessoas físicas.

§ 2o - Incluem-se no rol das certidões amparadas pela gratuidade
prevista na norma constitucional, as de comprovação de atividade

jurídica, as exigidas por concursos públicos, as de fins militares ou

eleitorais e as destinadas à contratação de empregos.

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

Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos St dias do mês de WtfASÀ/târde 2014.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral cia Justiça
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