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Goiania, , 1. de l't'L`{t de 2011.

Processo n°3760391/2011

A os Magistrados Diretores do Foro

Assunto: Cientifaca sobre o teor do Despacho no 3405/2011 da Corregedoria Geral da.Justica

do Estado de Goias.

Senhor (a) Juiz (a):

Encaminho a Vossa Excelencia, para conhecimento e provide"ncias de mister,

copia do Despacho n° 3405/2011, extraida do processo supramencionado.

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

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

Atenciosamente,

Z FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justica
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Proc sso n° 3760391/2011 -Goiania

Nom : Diretoria Financeira do Tribunal de Justiga

Assu to : Faz Solicitacao

DESPACHO No it,OJ /2011.

I Cuida-se de memorando subscrito pelo Diretor Financeiro

deste ^ribunal, Euzebio Ribeiro da Costa Junior, perquirindo sobre a adequacao do

Sistenia de Primeiro Grau - SPG - a ordem concedida no mandado de seguranga

registr do sob o protocolo n° 201092726780. Na referida agao judicial, o relator, Des.

Gilbe o Marques Filho, determinou a adequacao do sistema de informatica do

tribunal aos termos da decisao proferida pelo Conselho Nacional de Justiga no PCA

n° 20 910000038463, restringindo a iseng5o do pagamento de certidoes civeis e

crimin is tao somente aos casos insitos a defesa de direitos ou esclarecimentos de

situac es de interesse pessoal.

Apos manifestacao da Assessora-Geral (fs. 14/15),

Simon Bernardes Nascimento Ribeiro , os autos foram remetidos a Comissao de
Legisl pao e Controle dos Atos Normativos . Na ata de reuniao acostada as fs . 17/18,

a corn ssao apresentou sugestao de extensao dos procedimentos ja aplicados nas

comar as de Goiania , Quirinopolis e Luziania as demais unidades judiciais do

Estad de Goias , gerando-se "guias zeradas" na emissao de certidao

negati4a /positiva somente apos registros da natureza do interesse , pessoal ou nao,
e da filhalidade da expedicao.

E o breve relato.

Acolho a sugestao apresentada pela 'I Comissao de



Legisl4ao e Controle dos Atos Normativos em deferencia a ordern concedida no

Mandado de Seguranga registrado sob o protocolo n° 201092726780 , a bern da

adequagao do SPG no ambito de todo o Estado de Goias a decisao proferida pelo

CNJ no PCA n° 200910000038463 , garantindo -se a isengao aludida no inciso
XXXIV, "b", art. 5° , Constituigao Federal , tao somente para emissao de certidoes

afeita a defesa de direitos e esclarecimentos de situacoes de interesse pessoal.

Forte nos fundamentos alinhados , encaminhe-se o feito a
Divisab de Gestao Informacional para as medidas cabiveis.

Ap6s, expega-se oficio circular dirigido a todos os

magistrados goianos, noticiando a alteragao procedida.

Ultimadas as providencias, de-se ciencia ao solicitante,

arquivando-se os autos em seguida.

A Secretaria Executiva.

Goiania , de outubro de 2011.

DESa . BEA RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiga
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