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n°J56Ofício Circular n° J-^ /2012-SEC

Goiânia, g* de Q(ltítí)sc& de 2012.
Processo n° 4167236/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica a criação de campo próprio no sistema de Io grau destinado a informar a

data do trânsito em julgado da sentença que determinou a expedição de mandado de

averbação

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 3847/2012 e do Parecer

n° 301/12-1, para conhecimento próprio, de seus pares e dos titulares/respondentes dos

serviços judiciais sob sua disciplina, para os fins de mister.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoría. item publicações).

ofciK)97/RC

Atenciosamente,

DESa. BEATE^ÍlGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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Processo n°

Nome

Assunto

4167236/2012-Goiânia

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Solicita Providências

•v3WDESPACHO N° v^ ò 1 -T /2012

Através do Ofício n° 4373/2012, o Diretor Substituto da

Secretaria da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, Márcio Mendes Soares,

após discorrer sobre as dificuldades enfrentadas quando do cumprimento de mandados

de averbação expedidos pelos juízos goianos, em face da ausência de informações

quanto à definitividade da sentença que determinou a diligência, informa que tomou

conhecimento de que o sistema informatizado deste tribunal não disponibiliza campo para

inserção da data do trânsito em julgado nos referidos mandados e solicita providências.

Confirmada a lacuna, o Departamento de Tecnologia da

Informação desta corregedoría noticia a criação de campo próprio no sistema de 1o grau

(f. 12).

O 1o Juiz Auxiliar desta corregedoría, Dr. Carlos Magno Rocha

da Silva, considerando a assunção das providências pertinentes, sugere o arquivamento

dos autos (fs. 13/14).

De fato, inserido no sistema informatizado campo destinado a

informar a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a expedição de

mandado de averbação, tem-se por atendida a solicitação inaugural, que em muito

contribuiu para o aprimoramento dos serviços judiciários goianos.

Desta forma, com o intento de dar publicidade à alteração

efetivada, expeça-se ofício circular a todos os diretores de foro do Estado deJ3oiás, para

Rua 10. n°150. 11°andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2

ia h s h ii' rí H m na ra m ® s s í-j h iu m s s m si s m ísj i» ís ís s si s

(62)3216-2677 1



Kl corregedoría
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

\

conhecimento próprio, de seus pares e das serventias judiciais sob sua disciplina,

fazendo-se acompanhar a comunicação coletiva de cópias do parecer e desta provisão.

Após, dê-se ciência ao solicitante com o encaminhamento de

cópias das peças de fs. 12/14 e deste despacho, arquivando-se em seguida.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, Oò de outubro de 2012.

PKFS/CVM

DESaTBÊATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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PROCESSO N°: 4167236/2012
NOME : Tribunal de Justiçado Distrito Federal e dos Territórios
ASSUNTO : Solicita providências
COMARCA : Brasília

PARECER N° 301/12-1. Trata-se de solicitação
encaminhada a esta Corregedoria pelo Diretor de Secretaria Substituto da Vara de
Registros Públicos do Distrito Federal, Márcio Mendes Soares, onde comunica que os
Mandados de Averbação recebidos por aquela Vara, oriundos de diversos juízos das
comarcas do Estado de Goiás, em sua grande maioria, não traz a informação do trânsito
em julgado da sentença que determinou a averbação, impossibilitando, assim, o seu
cumprimento.

Acrescenta, alegando que a situação tem gerado imensa
insatisfação, vez que inúmeras vezes as partes têm que sedeslocar atéa comarca onde é
localizada a Vara que expediu o Mandado, para obter a certidão de trânsito em julgado,
o que acarreta gastos.

Instada a se manifestar, a Divisão de Gestão Informacional,
se pronunciou às fls. 09 e 11.

Às fls. 10 e 12. pronunciamento exarado pelo Diretor do
Departamento de Tecnologia da Informação desta Corregedoria, Antônio Pires de
Castro Júnior.

É o breve relatório.
Passo a opinar.

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral, o
procedimento em análise tem por substrato fático solicitação feita pelo Diretor de
Secretaria Substituto da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, Márcio Mendes
Soares, acerca da viabilidade de se inserira data do trânsito em julgado da sentençanos
Mandados de Averbação no momento de sua expedição.
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Acerca da presente solicitação o Departamento de
Tecnologia da Informação, às tis. 12, presta esclarecimentos noticiando que "... devido
ao caráter de importância que o caso requer, já foi implementado a inserção da data
do trânsito emjulgado nos mandados de averbação no Sistema de Primeiro Grau".

A par dessa situação, entendo, salvo melhor juízo, que
findaram as razões que deram causa a este procedimento, não havendo qualquer outra
medida a ser adotada por esta Casa, vez que concluídos os ajustes necessários para o
cumprimento do pedido inaugural.

Dessa forma, Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,
à vista do acima exposto, MANIFESTO pelo arquivamento dos presentes autos, após
cientificação do Diretor de Secretaria Substituto da Vara de Registros Públicos do
Distrito Federal, Márcio Mendes Soares.

É o parecer, s.m.j.

eflio

Goiânia, 18 de setembro de 2012.

_ ToiiocfuTZta òilva

1"Juiz Auxiliaria CGJ
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