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ia corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretária-Geral

N« OAPROVIMENTO N° U^t /2014

Acrescentaro 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 irreversibilidade da modernização,
simplificação e virtualização de atos e serviços judiciais;

CONSIDERANDO a necessidade de fixação de rotinas de

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 â

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte
| redação:
I Ari 87a - Acertidão relativa a distribuição ou não de ação de
| 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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§ 1o -As certidões serão emitidas mediante pagamento antecipado
de guia própria, ressalvados os casos em que a lei garante sua gratuidade.

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

§ 3o - Deverá constar, nas outras certidões de distribuição, que
"Cs elaS nã0 abran9em 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 1o Grau existente, inclusive buscando informações acerca de processos
ativos e arquivados/baixados.

Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, aos V-\ dias do mês de fevereiro de 2014.

r da.

Desembargadora NELMA BRÀNCp FERREIRA PERILO
Con-egedora-GWaTda Justiça
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