
ANO V•EDIÇÃO N° 1162-SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÁO: segunda-feira. 08/10/2012 PUBLICAÇÃO: terça-feira. 09/10/2012

ü! corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria cieAdministração e Operações

PORTARIA rW.Í> /2012

Revigora grupo de trabalho para
estudo e eventual proposta normativa
de regulamentação de parcelamento
de débitos provenientes de
diferenças contabilizadas em favor
do FUNDESP.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de definir eventual viabilidade e

padronização dos parcelamentos de débitos provenientes de depósitos a menor

implementados por titulares ou respondentes de serviços registrais e notariais e /ou

serventias judiciais não oficializadas;

CONSIDERANDO a premência de otimização dos serviços

extrajudiciais e melhoria da aptidão instrumental da justiça;

CONSIDERANDO as dificuldades que vêm sendo detectadas na

cobrança do débito e os constantes pedidos de parcelamento;

CONSIDERANDO a necessária submissão das conclusões do

Grupo de Trabalho a ser revigorado, ao órgão superior encarregado do eventual exame

da normatização proposta;

CONSIDERANDO a necessidade de concluir os estudos iniciados

pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta n.° 08/2011, prematuramente

desarticulado em razão da aposentação e/ou movimentação de seus membros.
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

RESOLVE:

I - Revigorar Grupo de Trabalho para estudar e, eventualmente,

propor ingerências normativas ao fito de viabilizar e regulamentar o processo de
pagamento de débitos provenientes de depósitos a menor implementados por titulares
ou respondentes de serviços registrais e notariais e /ou serventias judiciais não
oficializadas e seu parcelamento no âmbito do Poder Judiciário;

II- Convocar para compor o Grupo de Trabalho o doutor Ronnie

Paes Sandre, 3o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, e os servidores Wilson
Gamboge, Diretor Financeiro, Simone Bemardes Ribeiro, Assessora de Orientação e
Correição da CGJ-GO, Irismar Dantas de Souza, Diretor da Central de Arrecadação
Judicial da Diretoria Financeira;

III- Presidirá o Grupo de Trabalho o Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral de Justiça, doutor Ronnie Paes Sandre, e será secretariado por quem o designar
seu presidente;

IV- Ao presidente do Grupo de Trabalho é facultado convocar e/ou

convidar, conforme o caso, quaisquer servidores do Poder Judiciário Goiano;

V- O Grupo de Trabalho ora criado tem prazo de quinze dias para

reunir-se pela primeira ocasião, contado da integralização do grupo, devendo

apresentar, nos trinta dias seguintes, minuta de ato regulamentar do tema.

Registre-se. Publique-se.

Goiânia, aos 00 dias do mês de 0M"U W de 2012.

Desembargadora'BÉATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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