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Ofício Circular n° /2013-SEC

Goiânia, JO de

Processo n° 4401816/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

de 2013.

Assunto: Comunicação do teordo Provimento n° 022/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça

do Estado de Goiás, o qual altera o art. 68 do Ato Normativo n° 01, de 24/03/98, da lavra do

Diretor do Foro de Goiânia, ratificado pela Portaria n" 13/98, do Corregedor-Geral da

Justiça

Senhor(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho n° 4504/2013 e do Provimento n° 022/2013 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás.

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

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

Atenciosamente,

Desembargadora NELMÀlB ERREIRAPERILO

Corregcdorg-ffleral da Justiça

ofcirl013RC

Rua 10. n°150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br



, . PODER JUDICIÁRIO
COrregeQOria Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n° : 4401816/2013 - Goiânia

Nome : Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Aparecida de

Goiânia

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO/OFICIO N° ^ü\JS /2013

À luz das deliberações ultimadas pela Comissão de

Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás, constantes da ata de reunião acostada à f. 30, aprovo

integralmente a minuta apresentada pela Assessora-Geral, Simone Bernardes

Nascimento Ribeiro (fs. 22/23).

Determino, pois, a publicação do normativo no sítio

eletrônico deste Tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos Diretores

de Foro, para conhecimento próprio e de seus pares.

Cientifique-se, especialmente, todos os magistrados

solicitantes, inteirando-os deste ato.

A bem da regularidade procedimental, trasladem-se cópias

desta decisão para cada um dos feitos em apenso, arquivando-se os procedimentos

autuados neste Órgão e retornando à origem o de n° 4519183.

Cópia deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 01 de novemoroNde 2013.

EMFT

Desembargadora NELMA BRK^C© FERREIRA PERILO
Corregedora$je7al da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREI'

PROVIMENTO N° Z Z /2013

Altera o artigo 68 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° 13/98. do Corregedor-Geral da

Justiça.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o artigo 87 do Código de Processo Civil, que

determina a competência dos Juizes no momento em que a ação é proposta;

CONSIDERANDO que a suspeição do Juiz não modifica a

competência do Juízo, com exceção das hipóteses previstas nos artigos 102 e

seguintes do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4401816/2013;

RESOLVE:

ALTERAR o artigo 68 do Ato Normativo n° 01. de 24/03/1998. da

Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, ratificado pela Portaria n° 13/98, da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, que passa a viger com a seguinte

redação:

I
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"Art. 68 - As suspeições e impedimentos do magistrado a quem for

distribuído o processo ou procedimento serão declarados nos

respectivos autos, os quais continuarão tramitando perante o mesmo

juízo, mas passarão a ser dirigidos pelo substituto.

Incluir ao referido artigo, o Parágrafo único, com o seguinte teor:

Parágrafo único: Havendo declaração de impedimento ou suspeição

em dez ou mais processos, será assegurada a devida compensação

entre substituto e substituído.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia. 06 de \\OVtu/bfQ de 2013.

DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça
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