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correqedoria poder judiciário
ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÀO

d

PROVIMENTO N° 11 /2013

Inclui na Consolidação dos Atos Normativos

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado

de Goiás, modelo de declaração de

hipossuficiência.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5°, LXXIV, da Constituição

Federal que obriga o Estado a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos:

CONSIDERANDO que a Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de

2002, em seu artigo 36. III. isenta do pagamento de custas e emolumentos os

procedimentos e atos praticados em favor de beneficiário da justiça gratuita;

CONSIDERANDO o artigo 404. VI. da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, que prevê a

gratuidade na emissão da segunda via das certidões às pessoas reconhecidamente

pobres que, por declaração própria, sob responsabilidade, se declararem sem

condições de pagá-las;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4253809/2012,

RESOLVE;
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corregedoria poder judiciário
ger. ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO ECORREIÇÃO

I - INCLUIR na Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça o modelo de declaração a ser preenchido pelas pessoas

reconhecidamente pobres e que necessitam de documentos expedidos pelos serviços

notariais e de registro.

II - DETERMINAR aos Oficiais e Tabeliães do Estado de Goiás a

obrigatoriedade de adotar o uso do formulário anexado em sua serventia.

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

Goiânia, .IÊ de llUl^íu^X'' de 2013.

Desembargadora NELMABRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua tf. br si Ocsio Goán.õ -"
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DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Eu,

DECLARO para os devidos fins de direito, nos termos da Lei 7.115, de 29/8/1983, e para

a finalidade do disposto no Art. 4o, da Lei n° 1.060, de 5/2/1950 (Art 4o. Aparte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, naprópria petição inicial, de quenão está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de

suafamília. (Redação dada pela Lei n°7.510. de 1986) e do inciso LXXIV do Art. 5o da Constituição

Federal (LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos;), que NÃO tenho condições de arcar com o pagamento dos

emolumentos/despesas correspondentes a

(citar o ato a ser praticado), sem prejuízo próprio ou de minha família, responsabilizando-

me pelo inteiro teor desta afirmação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

de de 20

Declarante:

sgs
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