
ii! corregedoría poder judiciário
geral da justiça assessoria de orientação e correição
do estado de goiás

PROVIMENTO N° 0>P /2013

Acrescenta o artigo 699a e os parágrafos 1o e

2o à Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõem

sobre a intimação do protesto por meio de

edital.

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

legais e regimentais,

CONSIDERANDO a existência de divergência entre o procedimento

adotado pelos Tabelionatos de Protestos de Títulos deste Estado e o entendimento do

Judiciário goiano com relação à forma legal de intimação de protesto via edital;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar as garantias do

contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição

Federal, quando a pessoa indicada para aceitar ou pagar o título apresentado para

protesto for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4194969/2012,

RESOLVE:

ACRESCENTAR o artigo 699a e os parágrafos 1o e 2o à Consolidação
o

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com as seguintes redações:

I

Art. 699a. A intimação do protesto/de títulos por edital será feita nas
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seguintes hipóteses:

I - se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua

localização incerta, ignorada ou inacessível;

II - se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido

pelo apresentante.

§ 1o. Antes de afixar ou publicar o edital, deverão ser esgotados todos os

meios de localização do devedor ao alcance do oficial.

§ 2o. Se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for residente ou

domiciliada fora da competência territorial da serventia, mas com

endereço conhecido, o tabelião deverá tentar a intimação por meio de

carta registrada com aviso de recebimento -AR.

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

Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos 02 dias do mês de ©<-&UA^ de 2013.

DESEMBARGADORA NELMA BRAyNCÒ FERREIRA PERILO
Corregedora-Ger§l tia Justiça
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