
Í£i corregedoria poder judk iário
geral da justiça Corregedoria-Geralda Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° -ÜH^/2013-SEC

Goiânia, oi) de gu>y*-*^^> de 2013.

Processo n° 3682595/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor do Provimento n"012/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás, o qual altera a redação do artigo 695A da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, que dispõe sobre o

protesto de sentença ou acórdãos condenatórios

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópia do Despacho Ofício n° 3730/2013 e do Provimento n° 012/2013 da Corregedoria-Geral

da Justiça do Estado de Goiás.

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

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

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA.BRAI^CKFERREIRA PERILO
CorregedoVa-Qeral daJustiça

olcir906 RC

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GO - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(q)tjqo.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Processo n° : 3682595/2011 - Goiânia

Nome : Silvestre Gomes dos Anjos

Assunto : Solicita Providências

a^

DESPACHO/OFÍCIO N°v3 f\30 /2013

Em reverência à deliberação da Comissão de Legislação e

Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, aprovo

integralmente a minuta apresentada pela Assessora-Geral, Simone Bernardes Nascimento

Ribeiro (fs. 64/65), que altera o artigo 695A da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

Determino, pois, a publicação do normativo no sítio eletrônico

deste tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos diretores de foro, para

conhecimento próprio, de seus pares e dos oficiais dos Tabelionatos de Notas e Protestos

de Títulos.

Cumpridas as diligências, cientifique-se o solicitante, Dr. Silvestre

Gomes dos Anjos, ou a quem o substitua como membro do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Ainda, translade-se cópia dos documentos de fs. 53/69 e deste

despacho para os autos em apenso ( n° 4518306), arquivando-se, ambos, em seguida.

Cópia deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, j^i- de setembro de 20Tà.

Desembargadora NELMABR,-»_ -RREIRAPERILO

Corregedora-GeraTcla Justiça

Rua 10, n°150, 11°andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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ANO VI-EDIÇÃO N" 1397-SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: sexta-feira, 27/09/2013 PUBLICAÇÃO: segunda-feira, 30/09/2013

I

corregedoria poder judiciári
içg ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO ECORREICAO

N° 0)$}PROVIMENTO N° UJeQ /2013

Altera a redação do artigo 695A da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás, que dispõe sobre o protesto de

sentença ou acórdão condenatórios.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que a legislação vigente prevê a possibilidade

do protesto de títulos executivos judiciais e extrajudiciais;

CONSIDERANDO a inexistência de norma que regulamenta o

protesto de títulos judiciais em fase de cumprimento de sentença ou execução;

CONSIDERANDO que a jurisprudência não deixa dúvida de que a

sentença condenatória, transitada em julgado, deve ser interpretada como título

comprobatório de divida, desde que referente a obrigação pecuniária liquida, certa e

exigível;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3682595/2011;

r\
RESOLVE,

V
i • ;fi

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acesse hltps;\\www.tjgo.jus.br



ANO VI - EDIÇÃO N"-1397 - SEÇÃO I DISPONIBIUZAÇÂO: sexta-feira, 27/09/2013 PUBLICAÇÃO, segunda-feira, 30/09/2013

íü corregedoria poder judiciário
ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO

ALTERAR o artigo 695A da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

Art. 695A- Havendo sentença ou acórdão, de natureza cível ou penal,

transitado em julgado relativo a obrigação pecuniária, poderá ser

expedida, a requerimento do credor, certidão da existência da divida

para apresentar no Tabelionato de Protesto de Títulos.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia. .% de )>Utr(h\^ de 2013.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Gèra] da Justiça

CEP 74 1204520 -
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