
corregedoria poder judk iário
geral da justiça ('orregedoria-( ieral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n° \hniOfício Circular n° v7^n/2014-SEC

Goiânia, $Q de Y\Cu^Cp de 2014.

Processo n° 4653998/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor do Provimento n" 010/2014, o qual acrescenta o art. 253A e

parágrafo único à Consolidação dos Atos Normativos da CGJ/GO

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Provimento n° 010/2014 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).

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCOl£ÉRREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

ofcii047/RC
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ri' corregedoria poder judiciário $h£? \ %
iça ASSÊSSORIA DE ORIENTAÇÃO^ COJ

n-OÍOPROVIMENTO N°U2V /2014

Acrescenta o artigo 253A e parágrafo único à
Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Goiás.

ACORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

CONSIDERANDO oteor da reclamação apresentada nesta Corregedoria-
Geral da Justiça de que cartas precatórias estão sendo enviadas, por e-mail e malote
digital, diretamente às varas judiciais, aos juizados especiais e à secretaria da diretoria
do foro:

CONSIDERANDO que o envio direto às unidades judiciárias
mencionadas, ocasiona duplicidade de registros, causando problemas para o fiel
cumprimento das precatórias;

CONSIDERANDO oque consta nos autos n° 4653998/2013,

RESOLVE:

I

ACRESCENTAR o artigo 253A e paráqrafo único à Consolidação dos
Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça. co/W aseguinte redação:

Ru-mn-lSfl „,„,,, , \ ;
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Art. 253A - As cartas precatórias extraídas de processos físicos devem

ser encaminhadas ao protocolo da unidade judiciária onde o ato deve ser
cumprido.

Parágrafo único: Oservidor responsável deverá, após a devida impressão
e protocolização, enviar ao respectivo Cartório Distribuidor.

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

\o diíGoiânia, aos r\o dias do mês de de 2014.

Desembargadora NELMA BRANCÓFERREIRA PERILO

Corregedora-Geral daiJustiça

.
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