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Oficio Circular n° \Zb /2012-SEC

Goiânia. òX de OJ^oãX^ de 2012.
Processo n° 4116259/2012

Aos Magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Cientifica sobre o teor do Provimento n" 08/2012 desta Corregedoria-Geral da

Justiça

Senhor(a) Juiz(a):

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

cópias do Despacho n° 3190/2012 e do Provimento n° 08/2012. extraídas do processo em

epígrafe.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoria. item publicações).
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Atenciosamente,

DESM^EATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregcdora-Gcral da Justiça

Rua 10, n° 150. 11° andar. Setor Oesle - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4116259/2012 - Goiânia

Nome : Comissão de Legislação e Controle de Atos Normativos

DESPACHO N° 3nc< /2012
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Em reverência à deliberação da Comissão de Legislação e

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

aprovo integralmente a minuta de provimento destinado a conferir nova redação ao art.

84 do Ato Normativo n° 01 de 24 de março de 1998 da Diretoria do Foro da comarca de

Goiânia, ratificado pela Portaria n° 134/98, subscrita pelo Corregedor-Geral da época e

publicada no Diário da Justiça de 17.12.98.

Para implemento e comunicação da nova sistemática de

distribuição de feitos por dependência decorrente da normativa alterada expeçam-se

ofícios à douta Presidência desta Corte, à Diretoria do Foro da comarca da capital e à

Diretoria de Informática do Tribunal, esta para que promova as competentes alterações

no Sistema de Primeiro Grau - SPG.

Expeça-se ofício circular aos magistrados do Estado de

Goiás cientificando-os da alteração mencionada, fazendo-se acompanhar o expediente

cópia do Provimento n° 08.

Goiânia, 29 de agosto de 2012.

DESTBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°15Q, 11° andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP74 120-020 - Fone (62)3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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PROVIMENTO H°0% /2012

CORREGEDORIA

Confere nova redação ao artigo 84 do Ato

Normativo n.° 01, de 24 de março de 1998, da

lavra do Diretor do Foro da Comarca de

Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, do

Corregedor-Geral da Justiça, esta publicada

no Diário da Justiça n.° 12.953, de 17 de

dezembro de 1998

A Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO,
Corregedora-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que as hipóteses de modificação de
competência são taxativas e submetidas a reserva de lei federal;

CONSIDERANDO que a redação originai do artigo 84 do
Ato Normativo n.° 01, de 24 de março de 1998, da lavra do Diretor do Foro da
Comarca de Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, resulta na instituição
de critérios para modificação de competência no âmbito do Sistema de
Primeiro Grau - SPG;

CONSIDERANDO o que consta nos autos de n°
4116259/2012 e em prestígio à deliberação unânime da Comissão de
Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça,

RESOLVE:

Modificar a redação do artigo 84 do Ato Normativo n.°
01, de 24 de março de 1998, da lavra do Diretor do Foro da Comarca de
Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, que passa a vigorar com o
seguinte teor
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Art. 84 - Sempre que ocorrer distribuição de feitos em
decorrência das hipóteses previstas no Código de Processo Civil ou diploma
legislativo federal de igual ou superior hierarquia, versantes à modificação de
competência, haverá a decorrente compensação.

Parágrafo único - Quando houver fundada suspeita de
que a petição apresentada visa burlar a regularidade da distribuição, será
encaminhada ao Juiz de Direito Diretor do Foro que decidirá
fundamentadamente a questão, adotando as cabíveis providências
persecutórias, se concluir pela tentativa de fraude, comunicando o fato à
Corregedoria-Geral da Justiça. Se considerar regular a petição, ordenará sua
distribuição.

Este provimento entra em vigor na data de sua
publicidade no Diário da Justiça Eletrônico.

Publique-se.

GABINETE DA DESEMBARGADORA
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
aos 29 dias do mês de agosto de 2012.

Desembargadora BEATRIZ RGUEIREDO FRANCO
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA
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