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Ofício Circular n° Ilíi /2014-SEC

Goiânia, OÍ de <=r^ 0 de 2014.

Processo n° 4913965/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica a alteração do artigo 294-R da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 2351/2014 e do

Provimento n° 19/2014, para conhecimento próprio e dos escrivães.

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

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

ofcirl22/Tcl

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral daüustiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário(62) 3213-1581
corregsec@tjqo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Processo n° : 4913965/2014 - Goiânia

Nome : Divisão de Jurisprudência

Assunto : Sugestão

DESPACHO/OFICIO N° &36A /2014

Em reverência à deliberação da Comissão de Legislação e

Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás,

constante da Ata de Reunião (f. 104), aprovo a minuta do Provimento (fs. 101/103), que

altera o artigo 294-R da Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Goiás.

Destarte, determino a edição do respectivo Provimento, com as

correições inseridas na minuta, e a publicação do ato no sítio eletrônico do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos diretores de

foro, para conhecimento próprio e dos Escrivães, anexando ao expediente cópia do ato
normativo e deste despacho.

Cientifiquem-se o Diretor da Divisão de Gerenciamento do

Sistema de Primeiro Grau desta Corregedoria, o responsável pelo Diário da Justiça
Eletrônico e o Diretor da Divisão de Jurisprudência deste Tribunal, com a remessa de cópia
do Provimento e deste ato, cuja reprodução serve de ofício.

Cumpridas as diligências, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, CQ^de julho de2014.

Desembargadora NELMA B RREIRAPERILO
Corregedora\Gteral da Justiça
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PROVIMENTO N° Vü /2014

Altera a redação do artigo 294-R da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça (CAN).

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso das

atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO que a Corte Especial do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, por meio da Resolução n° 13. de 26 de setembro de 2007.

instituiu o Diário da Justiça Eletrônico, em consonância com o art. 4o da Lei n° 11.419. de

19 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO que o Diário da Justiça Eletrônico é o

instrumento de comunicação oficial de publicação e de divulgação dos atos judiciais e

administrativos do Poder Judiciário do Estado de Goiás, nos termos do Decreto Judiciário

n° 1407, de 27 de setembro de 2007;

CONSIDERANDO que o art. 9o do Decreto Judiciário n°

1407/2007 atribuiu a este órgão correicional a competência para disciplinar os padrões

técnicos e configurações dos atos oriundos do primeiro grau de jurisdição, a serem

publicados no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pela

Divisão de Jurisprudência da Diretoria Judiciária;

1
CONSIDERANDO o que consta nos autos n° 3769038 e

n° 4913965.
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RESOLVE:

I - ALTERAR o artigo 294-R da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça (CAN) que passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art 294-R - Os atos que não gozam de gratuidade e exigem

providência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, dar-se-ão

com o seguinte procedimento:

I - caberá ao interessado providenciar o pagamento da despesa de

publicação, por guia própria, que deverá ser juntada aos autos,

incumbindo à respectiva Escrivania o encaminhamento do ato para

publicação no Diário da Justiça Eletrônico via do Sistema de Primeiro

Grau (SPG).

II - a comprovação da publicação será de responsabilidade da parte

interessada, que deverá juntar aos autos uma cópia da página do Diário

da Justiça Eletrônico na qual o ato foi publicado.

§ 1o - Os atos cujo envio para publicação não for possível via do

Sistema de Primeiro Grau (SPG) deverão ser impressos para que o

interessado faça sua entrega, juntamente com o respectivo

comprovante de pagamento, diretamente á Divisão de Jurisprudência do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

§ 2o Os valores das respectivas guias, a serem pagas, serão
regulamentados por meio de Decreto Judiciário, nos termos do

Parágrafo único do art. 64 da Lei n? 14^76. de 27 de dezembro de 2002
(Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás).
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II - Este Provimento terá vigência a partir de sua

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Goiânia, 04 Ê!•-' de 2014.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Jjustiça
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