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Ofício Circular n° 19 /2014-SEC

Goiânia, ON de >A%0 de 2014.

Processo n° 4890337/2014

Aos Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Encaminha para conhecimento cópia do Provimento n° 16-2014 que define normas

para a citação por meio eletrônico

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 2255/2014, do

Provimento n° 16 - 2014 e anexos para adoção e 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).

ofcir097/Tel

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRAWQJ7ERREIRA PERILO
Corregedora-Geralkla\justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (621 3213-1581
correqsecio)ljqo.jus.br

BBBBBBBBBBBBfsJBBiüBr: 3BBBBBBBBBBBBBI



corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4890337/2014 - Fazenda Nova

JD da Comarca de Fazenda Nova

Sugestão

DESPACHO N° Jc265 /2014

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos desta Corregedoria, conforme Ata de Reunião de f. 29,

aprovo a minuta do provimento (fs. 30/32) que define normas para a citação por meio

eletrônico no Poder Judiciário goiano.

Determino, pois, a edição do respectivo ato e sua publicação

no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A título de orientação, expeça-se ofício circular a todos os

Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás, encaminhando-lhes cópias deste ato e

do normativo e modelos anexos (fs. 33/38), para conhecimento próprio e de seus

pares, acerca da adoção da nova prática processual.

Após, encaminhem-se os autos à Diretoria de Informática

deste Tribunal, para os fins pertinentes.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, t?J de junho de 2014.
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is! corregedoria poder judiciário
geral cia justiça Corregedoria-Geral da Justiça
ao estado de gaias

PROVIMENTO N° J$ /2014

Define normas para a citação por meio

eletrônico.

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

CONSIDERANDO a existência dos litígios de massa, especialmente
na seara consurnerista e nas demandas envolvendo as Fazendas Públicas, consoante
estudos divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça elencando os 100 maiores
litigantes;

CONSIDERANDO que grandes empresas já manifestaram o
interesse de serem citadas pela via eletrônica e/ou de centralizarem suas citações físicas
em endereço único;

CONSIDERANDO que tanto a citação eletrônica quanto a citação
em endereço centralizado no caso de grandes litigantes importará em celeridade
processual e melhor aproveitamento dos recursos humanos e físicos do Poder Judiciário
goiano, além de reduzir significativamente o impacto ambiental;

CONSIDERANDO o disposto' nos\ artigos 6o e 8o da Lei nü
11.419/2006, ainda que os autos não estejam totalmente digitalizados;
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RESOLVE:

•-

Art. 1o. Acitação poderá ser realizada por meio eletrônico, utilizando-
se correio eletrônico institucional para envio, independentemente do acesso eletrônico á
integra dos autos, excluídos, expressamente, os processos de natureza penal e em que
se apura a prática de atos infracionais.

Parágrafo Único - Arealização do ato previsto no caput dependerá
de prévia anuência e cadastro do citando por intermédio de assinatura de termo de
adesão consoante anexos integrantes deste Provimento, nos moldes do art. 2o da Lei n.°
11.419/2006 e demais normas que regem a matéria.

Art. 2°. Considerar-se-á realizada a citação no dia em que o
advogado cadastrado previamente pela parte ré consultar os autos, física ou
eletronicamente, ou do décimo dia contado da data do envio da citação eletrônica (art. 5o
§3° da Lei n.< 11.419/2006), oque ocorrer primeiro, ressalvadas as exceções legalmente
previstas, como a hipótese do art. 241, inciso III, do Código de Processo Civil.

Parágrafo Único - No caso de processamento exclusivamente
eletrônico (PROJUDI/PJE), competirá á pessoa jurídica interessada promover, junto ao
Tribunal de Justiça, ocadastramento dos profissionais responsáveis, no prazo de 10 (dez)
dias acontar da adesão, bem como proceder às suas posteriores alterações.

Art. 3o. Compete à Corregedoria-Geral da Justiça celebrar os termos
de adesão com os interessados, consoante modelos anexos aeste Provimento, eexpedir
as regras e comunicados necessários para a adoção da nova prática processual.

Art. 4o. Fica facultado à pessoa jurídica indicar endereço
centralizado para recebimento de citações físicas, obedecidas as regras processuais
pertinentes, aplicando-se oque couber, quanto às citaçõek„por via eletrônica e segundo
os termos dos anexos, este Provimento.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 5o. A Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça
providenciará a ativação de funcionalidade no sistema de processo eletrônico
(PROJUDI/PJE), para a efetivação do cadastramento a que se refere o artigo 2o.
Parágrafo único, deste Provimento.

Art. 6o. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação.

Goiânia, 25 de junho de 2014. L

/

Desembargadora NELMÂ BR^cWfERREIRA PERILO
Corregedora-Geraüda Justiça
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Anexo l

TERMO DE ADESÃO N° /

(numeração pro ordem crescente, por ano)

A PARTE, abaixo qualificada,

(II) ., doravante denominada

neste ato representada conforme seu estatuto social por

rf

Adotando como CONSIDERANDOS aqueles previstos no Provimento
_/20l4 e que é do interesse da supra qualificada solicitar adesão ao referido

provimento, para que as pessoas jurídicas expressamente nominadas possam receber
citações por meio eletrônico (e-mail), ainda que os autos não estejam disponíveis na
integra para consulta no sistema eletrônico, e/ou indicar endereço centralizado para
recebimento de citação:

ESTABELECEM:

Art.1°. Éfacultada a realização de citação eletrônica, por meio de e-
mail, nas ações em que figure(m) no polo passivo a parte qualificada e suas
associadas/coligadas, desde que expressamente nominadas, nas unidades jurisdicionais
(Comarcas, Foros e Varas) designadas de forma específica nos atos anexos a esta
adesão.

Art.2°. Ainteressada em receber a citação por meio eletrônico deverá
preencher os dados do termos anexo, dirigido à Corregedoria-Geral da Justiça, conforme
modelo anexo Ido citado Provimento, bem como. no caso de serventias que atuam com
processo eletrônico (PROJUDI), providenciar o cadastramento dos profissionais
responsáveis, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da adesão, bem como proceder às suas
posteriores alterações.

Art. 3o. No ato de deferimento da adesão, a Corregedoria-Geral da
Justiça definirá ss Comarcas, os Foros e as Varas em que poderá ser feita a citação
eletrônica, conforme opção manifesta no termo.

Art. 4o. Acitação será efetuada mediante simples comunicação dos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acessehttps:ttwww.tjgo jus.br
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dados cadastrais do processo, por meio de e-mail, enviado ao endereço elet^íci^
informado pela parte aderente, pelo cartório responsável pelo processo, sem necessidade—
de expedição de mandado ou carta de citação em contrafé.

Art. 5o. Recebida a citação pela via eletrônica, caberá à parte
aderente dirigir-se á escrivania ou local próprio disponibilizado pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA para consulta aos autos do processo, dentro do prazo estabelecido do
Provimento.

Art. 6o. Fica facultado á parte aderente indicar endereço único para
recebimento de citações por via impressa, nos processos físicos, respeitadas as regras
processuais.

Art. 7o. Apresente adesão é celebrada por prazo indeterminado e a
parte aderente poderá postular sua exclusão, mediante comunicação enviada à
Corregedoria-Geral da Justiça, com prazo de 45 dias de antecedência.

E, como expressão de seu consentimento, a parte aderente firma o
presente termo em três vias, de igual forma e conteúdo, na presença de duas
testemunhas abaixo qualificadas.

Goiânia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

TESTEMUNHAS:

1.

Nome:

RG:

2.

Nome:

RG:

ri™ rwwoo ,w (0bS,: ° ltmo deverá ser acomPanhado dos documentos comprobatónosdos poderes das pessoas que ofirmarem pela instituição ou pessoa jurídica interessada)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE n: ci^irA. *D|Eletrônico - Acesseh!lps:\\www Ijgo jus.br
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Termo n° /

(numeração em ordem crescente, por ano)

Ref. termo de adesão n° /

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Corregedor(a)-Geral da Justiça do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Aderimos, por tempo indeterminado, ao termo de adesão n°
í , celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS por

__, pessoa jurídica á qual somos vinculadas, e, em conseqüência,
conforme regras do Provimento n° /2014, autorizamos:

( ) o envio de citação por correio eletrônico institucional da serventia

(e-mail) nos processos em que figure(m) no polo passivo a(s) pessoa(s) jurídica(s) abaixo,
independentemente da disponibilidade da integra dos autos do processo para consulta
digital.

( ) o envio de citações impressas a um endereço único centralizado.

Estamos cientes e de acordo que o prazo para resposta das citações
eletrônicas será contado nos termos do Provimento n° /2014 e do dever de proceder
ao cadastramento dos profissionais responsáveis nas serventias que trabalham com o
PROJUDI.

Nome:

CPF:

Endereço(s) eletrònico(s) (no máximo dois):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Eletrônico - Acessehttps-.Wwv/w.tjgo.jus.ur
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Nome: U - ^ • •

CPF:

Endereço(s) eletrônico(s) (no máximo dois):

Esta adesão, quanto às citações pela via eletrônica, restringe-se à
seguintes Comarcas, Foros e Varas:

Para o recebimento centralizado de citações impressas, indicamos o
seguinte endereço:

Reservamo-nos o direito de solicitar nossa exclusão do termo de
adesão a qualquer tempo, mediante comunicação com antecedência de 45 dias.

(local, dala)

Denominação social

Assinatura do Representante legal

(Obs.: o termo deverá ser acompanhado dos documentos
comprobatórios dos poderes das pessoas que o firmarem).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Dj Elelr6nico. Acesse nIIps:,wwvv,jgo.jl)s.br
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Autorização de Adesão de Instituição Associada . I^v

ref. termo de adesão n° /

limo. Sr.

(Representante legal da associada da
V

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por sua Corregedoria-
Geral da Justiça, deferiu os termos da adesão n° / . apresentada por V.Sa., e
informa que as citações por meio eletrônico serão feitas conforme os termos do
Provimento e da legislação vigentes aos profissionais cadastrados, em caso de PROJUDI.
nas seguintes Comarcas, Foros e Varas:

Comarcas:

Foros:

Varas:

Bem como o recebimento centralizado de citações impressas serão
^ feitas no seguinte endereço:

Atenciosamente,

CORREGEDOR(A)-GERAL DA JUSTIÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Associada da
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