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m corregedoria poder judiciário
geral da justiça ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO

estado de goiás

N- 0?PROVIMENTO N° Uó /2013

Altera dispositivos da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, a

fim de adequá-los à disposição contida na

Resolução n° 175, de 14 de maio de 2013, do

Conselho Nacional de Justiça.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais

CONSIDERANDO a disciplina contida na Resolução n°

175/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a habilitação,

celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento

entre pessoas do mesmo sexo;

CONSIDERANDO o caráter vinculante do ato. nos moldes

do que dispõe o art. 102, § 5o, do Regimento Interno do CNJ

RESOLVE:

Acrescentar ao Capítulo IX, intitulado "Do casamento e seu

dação deve correspond

Resolução n° 175. do CNJ;

I

registro", os artigos 557-a e 557-b, cuja/"Tedação deve corresponder,

respectivamente, àquela contida nos artigos 1o e 2o da
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Promover a necessária adequação dos artigos 569 e 570 da

Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria, a fim de que, atendendo aos

ditames da Resolução, passem a ser assim redigidos:

Art. 569. Na inicial, os nubentes declararão o regime de bens a

vigorar e o nome que passarão a usar.

Art. 570. Qualquer dos nubentes poderá acrescer aos seus os

apelidos do outro.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, iÒ deagostode~2013

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Gekal da Justiça
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