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Ofício Circular n° /2014-SEC

iânia. &•JGoiân

Processo n° 4700287/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

de . de 2014.

Assunto: Comunicação sobre o inteiro teor do Provimento n° 005/2014 da Corregedoria-

Geral da Justiça do Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 351/2014 e do

Provimento n° 005/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, para

conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

ofcir026/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANC
Corregedora-Geraf\qa Justiça

RA PERILO

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciárío (62) 3213-1581
correqsec(S)tiqo.jus.br



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4700287/2013

Nome : Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Procedimento

DESPACHO/OFÍCIO N° (35! /2014

1 u%

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. 19, aprovo

integralmente a minuta do Provimento (fs. 20/21), que Acrescenta o artigo 294j e

o parágrafo único à Consolidação dos Atos Normativos deste Órgão Censor.

Determino, pois, a publicação do normativo no sítio

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Expeça-se ofício circular a todos os Diretores de Foro do

Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus pares.

Cientifique-se o magistrado solicitante, Dr. Felipe Vaz de

Queiroz, ou quem o substitua, inteirando-o desta decisão, com o envio de cópia

deste ato.

Reprodução do presente documento serve como ofício.

Após, exauridas as medidas balizadas no âmbito de

atuação desta Corregedoria-Geral, arquivem-se os autos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, é?& úe\evex&tâ^o?ü\A.

EMFT

Desembargad
Corregedor

HZ EDUARDO DE SOUSA

•Justiça em-S^èstituição
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do estado de goiás Secretaria-Geral

PROVIMENTO no 005 /2014

Acrescenta o artigo 294j e o parágrafo único à

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso das

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que na Comarca de Goiânia existem

varas compostas por dois juizes titulares;

CONSIDERANDO que os processos distribuídos aos Juizes

1 e 2 tramitam em uma só escrivania e, não havendo separação ou distinção das cores

das capas, poderão eventualmente ser confundidos, causando prejuízos à celeridade e

à boa prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO que a utilização de capas de processos

de cores diferentes é boa prática adotada com êxito por uma unidade judiciária desta

Capital;

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida nos autos n°

4700287/2013,

RESOLVE:

ACRESCENTAR o artigo 294j e^.-parágrafo único à
Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria-Geraída Justiça deste Estado,
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com as seguintes redações:

Art. 294j - Até que fisicamente desmembradas todas as

unidades judiciárias, de modo que cada qual seja titularizada

por um único juiz, os processos distribuídos a cada um dos

magistrados receberão capas de cores distintas.

Parágrafo Único - Os processos cíveis, em geral,

distribuídos ao Juiz 2 serão autuados com capas na cor

amarela e, ao Juiz 1, continuarão sendo autuados com

capas na cor azul, devendo a substituição das capas ocorrer

em até 120 dias.

Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação
no Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos ^fdias do mé^de. fevereiro de 2014.

SflS

Desembargador LlH£€DUARDO DE SOUSA

Corregedor-G/efpffe|a Justiça em Substituição
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