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Ofício Circular n°^50 /2013-SEC

Processo n° 4642562/2013

Goiânia. /> de &^XJa& de 2013.

Aos Magistrados Direiores de Foro

Assunto: Orientação do procedimento para a intimação da Agência Goiana de Regulação no

sistema informatizado PROJUDl. nos moldes do Oficio Circular n"153/2012-DIP

Senhor(a) Juiz(a).

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

cópias do Despacho/Oficio n° 4107/2013. da Informação n° 069/2013. do Ofício n"

1.753/2013 e do Parecer n° 471/2013. extraídas do processo supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria. item publicações).

ofcir980/RGG

Atenciosamente.

DESa. NELMA BRANCCÓ FERRBfRA PERIEO
Corregeclora-QereTÍua Justiça

Rua 10. n° 150. 11" andar. Selor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
corteqsec@tjgo.jus.br
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Processo n°

Nome

Assunto

4642562/2013 - Goiânia

Agência Goiana de Regulação

Faz solicitação

\0 ",ii'i-i(i..v, : >•.

V

DESPACHO/OFÍCIO N° H| 0 V /2013

O procedimento em questão veicula pedido deduzido pela

Agência Goiana de Regulação, por meio do qual pleiteia a disponibilização de "um
perfil virtual específico ou uma caixa específica destinada à reunião dos processos
que tenha como parte a AGR, a exemplo do que ocorre com os processos dos
Procuradores Federais quando atuam junto à Justiça Estadual", com a designação
de um "advogado público que possua cargo de provimento efetivo, com lotação
nesta Agência, para exercera Coordenação do Perfil ou caixa".

Em manifestação lançada à f. 08, a Diretora da Divisão de

Gerenciamento do Processo Eletrônico informa que "foi providenciado o cadastro da
'caixa'AGR - Agência Goiana de Regulação que viabilizará o acompanhamento dos
feitos", acostando ainda a "lista dos procuradores a serem habilitados na respectiva
'caixa' e o (sic) servidores/advogados a serem habilitados com perfil de
'Coordenador de Procuradoria'.

O Dr. Antônio Cézar P. Meneses, 2o Juiz Auxiliar desta

Corregedoria, "considerando que esta Corregedoria providenciou o cadastro da
caixa acima mencionada", opina pela expedição de "Ofício Circular a todos os (as)
juizes (as) de direito Diretores (as) de Foro deste Estado, oríentando-lhes acerca do
procedimento para a intimação da Agência Goiana de Regulação no sistema
informatizado PROJUDI, nos moldes do Ofício Circular n° 153/2012-DIP", com

posterior arquivamento destes autos (fs. 11/12).

Conclui-se assim

Rua 10. n°150. 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP74J20-02
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fundamenta o pleito inicial, não mais subsistem motivos para o prosseguimento do
feito.

Destarte, acolho o parecer n° 471/2013 e determino a

expedição de Ofício Circular a todos os Diretores de Foro das comarcas do Estado,
orientando-os quanto aos procedimentos a serem adotados quando da intimação da
autarquia solicitante, nos moldes do Ofício Circular n° 153/2012. Instrua-se o
expediente com cópia da Informação n° 069/2013 (f. 08), do Ofício n° 1.753/2013 (fs.
09/10), da peça opinativa e deste despacho. Cientifique-se o solicitante, Humberto
Tannus Júnior, ou quem o substitua na condição de Conselheiro Presidente da
Agência Goiana de regulação, com a remessa das cópias acima indicadas.

Cumpridas tais diligências, arquive-se.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

LCSC

Goiânia, Oo de outubro de

Desembargadora NELMA\B
CorregedoraVSei a

ERREIRAPERILO
Justiça
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COrreqedoria Corregedoria-Geral da Justiça f.rn,orân
OPral da lUStiça Departamento de Tecnologia da Informaçãoieldodegl Divisão de Gerenciamento do Processo Elétrons

Processo -.4642562
Nome :AGR -Agência Goiana de Regulação
Assunto : Faz Solicitação

INJ^RjyLA£ÃO__Nl 069/2013 - DGPE

Trata-se de solicitação da Agência Goiana de Regulação, Controle

Reguladora passam acompanhar atramitação dos fetos eietromeos.
Instados a manifestar nos presentes autos, cumpre-nos informarque foi providenciado" otdastro da "caixa" AGR- Agir,cia Goiana te Redação que

viabilizará oacompanhamento dos feitos.

Fm anexo oofício 1753/2013 da AGR, traz aindicação do

"Coordenador de Procuradoria".

Destarte, sugerimos, s.m.j o envio de oficio-circular a

listrados ê ^r^^^^^^—* -Sío da Autarquia solicitante, nos moldes do ofício 153/2012.

Goiânia, 23 de Setembro de 2013.

7' V- IMar^aitóni-aa^ilva
Diretora da Divisão1 de Gerenciamento

do ProcessoEletrônico
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Oficio rW^/2013 -GAB

Goiânia, 24 de setembro de 2013.

Ilustríssima Senhora Maria de Fátima da silva
DD. diretora da Divisão de Gerenciamento de Processo Eletrônico, do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás
Avenida Assis Chateaubriand n° 195, Setor Oeste, CEP 74.130-012
Goiânia Goiás.

Assunto: Pedido de adequação no Sistema de Cadastramento Processual

Senhora Diretora,

Kslütlo de Cloiá»

Conforme contato telefônico, assim como em comunicação
eletrônica subscrita por Vossa senhoria, sirvo-me do presente para encaminhar
as informações complementares para efetivação da "Caixa" para recebimento
das intimações nos processos que tramitam em meio eletrônico através do
Sistema PROJUDI, ocasião em que desde já antecipo meus s.nceros
agradecimentos pela atenção dispensada aesta solicitação

Nos termos em que solicitado, indico o Dr. Aldenor Carneiro dos
Santos Advogado, inscrito na OAB-GO sob n° 23.881, ocupante do cargo de
provento efetivo de Gestor Jurídico, para ser cadastrado como Procurador
Master da aludida Caixa.

Indico como Coordenadores de Caixa as Serv.doras e Advogadas
Alice Santos Ve.oso Neves (OAB/GO n°. 22.873), Anna Bella Monteiro
Rezende (OAB/GO n° 7.774), Dayane Dayse de Carvalho Marques (OAB GO
n° 34.442), Marcella Chaves Borges Sarto (OAB/GO n°. 23.083), Polyana Jane
Junqueira (OAB/GO n°. 26.684).

Finalmente, apresendo a lista dos Advogados que exercem a
representação Jurídica desta Autarquia junto aeste Egrégio Tribunal conforme
segue: a

Av Goiás n° 305. Edifício Visconde de Mauá -Centro -CEP: 74005-010 -Goiânia -Goiás,
PABX (62) 3226 6400 FAX (62) 3226 6523 [^

www.agr.go.gov.br e-mail: ascom@agr.go.gov.br
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2. Aldenor Carneiro dos Santos (Gestor Jurídico OAB/GO n°

23.881);

3. Anna Bella Monteiro Rezende (OAB/GO n° 7774)-
4. Dayane Dayse de Carvalho Marques (OAB/GO n° 34 442V
5. Marcella Chaves Borges Sarto (OAB/GO n° 23 083)-
6. Mana Benta Fagundes Carvalho (OAB/GO n° 4986V
7. Mauro Marcondes da Costa Júnior (OAB/GO n° 23 496V
8. Polyana Jane Junqueira (OAB/GO n°. 26.684)-
9. Silvia Maria Vaz Estevam (OAB/GO n°. 11.480).

riP ah °onforrne já armado no ofício objeto desta solicitação a relaçãode Advogados pode ser objeto de alterações, em virtude de remanejamento
disposições, contratações ou exonerações devendo tais alw^fí
projÍd,0 Advogado Master ef0—e »^J5£Z£Z
nar, o hÍSperand° que as informações aqui prestadas sejam suficientes
lZ^:rnt0 d° qUe ^ - P,eÍteÍa" ""*» P**i * apreçou

Respeitosamente,

PlMAA{/M
Humberto Tannús Júnior
Conselheiro Presidente

Av. Goiás n° 305, Edifício Visconde de Mauá -Centro -CEP: 74005-010 -Goiânia -Goiás
PABX (62) 3226 6400 FAX (62) 3226 6523

www.agr.go.gov.br e-mail: ascom@agr.go.gov.br
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Processo 4642562

Processo n°: 4642562

Nome: Agência Goiana de Regulação
Assunto: Faz solicitação
Parecer n°: 471/2013 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

O Conselheiro Presidente da Agência Goiana de Regulação -
AGR, por meio do Ofício n° 1665/2013-GAB/PRES, solicita que esta
Corregedoria Geral disponibilize à referida autarquia especial um
perfil virtual ou uma caixa específica no Sistema de Processo Digital
(PROJUDI), destinada à reunião dos processos em que ela seja parte
(fls. 04/05).

Instada, a Diretora da Divisão de Gerenciamento do

Processo Eletrônico informou o cadastramento da caixa denominada

"AGR- Agência Goiana de Regulação", a fim de que os procuradores
da referida autarquia possam acompanhar a tramitação dos feitos
eletrônicos (fl. 08).

Além disso, anexou aos autos o Ofício n° 1753, por meio do
qual a referida Agência listou os procuradores a serem habilitados na
respectiva caixa, e os servidores/advogados a serem habilitados com
o perfil de Coordenador de Procuradoria (fls. 09/10).

Considerando que esta Corregedoria providenciou o
cadastro da caixa acima mencionada, conforme requerido
inicialmente, sugiro, s.m.j., que seja expedido Ofício Circular a todos
os(as) juízes(as) de direito Diretores(as) de Foro deste Estado,
orientando-lhes acerca do procedimento para a intimação da Agência
Goiana de Regulação no sistema informatizado PROJUDI, no moldes
do Ofício Circular n° 153/2012-DIP.

GMMC Rua 10.150,11« Andar ,St.Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - TelefoneK62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br /,
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Sugiro, ainda, o arquivamento destes autos após as
cientificações de estilo, uma vez que não existem outras providências
a serem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 25 de setembro de 2013.

GMMC

Antônio CÍézar P. Meneses
2°JuizApxHiar-CGJ

Rua 10.150, li» Andar .St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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Oficio Circular n.153/2012-DIP

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

Goiânia, 08 de outubro de 2012.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Juiz(a) de Direito e Diretor(a) de Foro

Poder Judiciário do Estado de Goiás

Assunto: Orientação de procedimento para as ações judiciais que tenham como parte
a Fazenda Pública Federal no sistema informatizado PROJUDI.

Senhor(a) Diretor(a),

Considerando o pedido de providências formulado pela Procuradoria

Federal no Estado de Goiás, para adoção de medidas que se revelarem factíveis à

adequação do sistema informatizado Processo Judicial Digital - PROJUDI à realidade

desta Procuradoria, oriento a Vossa Excelência, enquanto permanecer ativo o

PROJUDI, determinar junto às escrivanias que,

1) as intimações nas ações judiciais que envolvam execução fiscal de

qualquer autarquia ou fundação federais, sejam encaminhadas para a caixa PF/GO-

EXECUÇÕES FISCAIS devendo ser feitas ao Procurador Federal Francisco da Cunha

Teixeira OAB/GO n. 8.254;

2) as intimações nas ações judiciais que envolvam benefícios

previdenciários, em face do INSS, sejam encaminhadas para caixa PF/GO -

PREVIDENCIARIAS DO INTERIOR devendo ser feitas ao Procurador Federal

Francisco Antônio Nunes OAB/GO n. 9.931;

vá
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3) as intimações nas ações judiciais que envolvam benefícios

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, em face do INSS, sejam

destinadas para a caixa PF/GO- ACIDENTARIAS PREVIDENCIARIAS devendo ser

feitas ao Procurador Federal Francisco Antônio Nunes OAB/GO n. 9.931.

Assim, as intimações não devem ser encaminhadas para os demais

procuradores federais, mas para os respectivos procuradores das referidas caixas

quando então haverá segurança de que a intimação se efetivou adequadamente, para
ciência da autarquia e fundação representada pela Procuradoria Federal em Goiás.

Ficam ressalvadas, entretanto, os casos de atribuição de representação
da União das regionais de Rio Verde e Anápolis, já informados aos juízos respectivos,
para os quais as notificações não são destinadas às caixas citadas.

Qualquer dúvida, acerca desse assunto, poderá ser dirimida contatando

com a Divisão de Gerenciamento de Processo Eletrônico, via do telefone (62) 3216-
4110.

Atenciosamente,

Desembargadora-BBATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiça
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