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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações da CGJ

Oficio Circular *.Q3M /2013-DIP

Às Suas Excelências os(as) Senhores(as)

Juizes(as) de Direito das Comarcas Goianas

Goiânia, 09 de maio de 2013.

Senhores(as) Juízes(as),

Não obstante as recomendações encaminhadas via sistema

SPG, comunico a Vossas Excelências, para conhecimento e ciência aos

servidores/serventuários e funcionários usuários do Sistema de Primeiro Grau, que em

relação ao andamento processual criminal, uma vez concedido o benefício SURSIS, o

mesmo deverá ser registrado dentro do menu serventias > outras opções > sursis.

SGS

Atenciosamente,
/

/

Desembargadora Ne| o Ferreira Perilo

Corregedora-Geral da Justiça
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Processo n°.

Nome

Assunto

: 3675696/2013-Goiânia

: Juiza de Direito do Grupo de Apoio da Diretoria do Foro da
Comarca de Goiânia

: Sugestão

DESPACHO N°. 170/2013 - DIP

3é

Implementadas as providências a cargo desta Diretoria de

Administração e Operações, em consonância com a manifestação alinhada à f. 35,

encaminhem-se os autos à Divisão de Gerenciamento do SPG, objetivando a edição de

mensagens no citado sistema, orientando aos servidores das escrivanias criminais a

proceder a efetiva alimentação do sistema com inserção de dados necessários à

expedição da folha de antecedentes criminais, sem prejuízo da expedição do ofício

circular, conforme despacho à f. 35, final.

Adotadas as providências alinhavadas, arquivem-se os

autos.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÕES DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 02 dias do mês de maio de

2013.

LEONARDO PEREIRA MARTINS

Diretorde Administração e Operações da CGJ
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