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Goiânia, //de junho de 2014.

Aos Diretores de Foro, Servidores e Serventuários incumbidos da emissão de certidões

de distribuição.

Senhores,

Oriento-lhes a emitir gratuitamente certidões de distribuição de
processos cíveis e criminais, na forma do Provimento n° 07/2014 - CGJ, sempre que
expressamente declarada por pessoa física a necessidade do documento para defesa
de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMAB
Corregedora-Ge

REIRA PERILO

Justiça
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PROVIMENTO N° C1* /2014

Acrescenta o artigo 404B e os parágrafos 1o e

2o à Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

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

legais e regimentais,

CONSIDERANDO a norma constitucional materializada no artigo 5o.

XXXIV, b, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO as dúvidas dos servidores judiciários sobre quais

certidões é assegurada a gratuidade na sua obtenção;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4247825/2012,

RESOLVE:

ACRESCENTAR o artigo 404B e os parágrafos 1o e 2o à Consolidação

dos Atos Normativos, com a seguinte redação:

"Art. 404B - Nos termos do artigo 5°, XXXIV, b, da Constituição Federal,

são a todos assegurada, independentemente do pagamento de custas e

taxa judiciária, a obtenção de certidões em repartições públicas, para

defesa de direitos e esclarecimento cie situações de interesse pessoal."
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§ 1o - Aisenção se refere tão somente às certidões para adefesa de
direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, ou seja. as
certidões negativas/positivas cíveis e criminais, emitidas pelos
distribuidores, destinadas às pessoas físicas.

§ 2o - Incluem-se no rol das certidões amparadas pela gratuidade
prevista na norma constitucional, as de comprovação de atividade
jurídica, as exigidas por concursos públicos, as de fins militares ou
eleitorais e as destinadas à contratação de empregos.

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

Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos 32 dias do mês de MiVMAãr de 2014.
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Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral tia Justiça
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