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PROVIMENTO N°01 /2012
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Confere nova redação ao artigo 84 do Ato

Normativo n.° 01, de 24 de março de 1998, da

lavra do Diretor do Foro da Comarca de

Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, do

Corregedor-Geral da Justiça, esta publicada

no Diário da Justiça n.° 12.953, de 17 de

dezembro de 1998

A Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO,
Corregedora-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que as hipóteses de modificação de
competência são taxativas e submetidas a reserva de lei federal;

t.

CONSIDERANDO que a redação original do artigo 84 do
Ato Normativo n.° 01, de 24 de março de 1998, da lavra do Diretor do Foro da
Comarca de Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, resulta na instituição
de critérios para modificação de competência no âmbito do Sistema de
Primeiro Grau - SPG;

CONSIDERANDO o que consta nos autos de n°
4116259/2012 e em prestígio à deliberação unânime da Comissão de
Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça,

RESOLVE:

Modificar a redação do artigo 84 do Ato Normativo n.°
01, de 24 de março de 1998, da lavra do Diretor do Foro da Comarca de
Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, que passa a vigorar com o
seguinte teor
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Art. 84 - Sempre que ocorrer distribuição de feitos em
decorrência das hipóteses previstas no Código de Processo Civil ou diploma
legislativo federal de igual ousuperior hierarquia, versantes à modificação de
competência, haverá a decorrente compensação.

Parágrafo único - Quando houver fundada suspeita de
que a petição apresentada visa burlar a regularidade da distribuição, será
encaminhada ao Juiz de Direito Diretor do Foro que decidirá
fundamentadamente a questão, adotando as cabíveis providências
persecutórias, se concluir pela tentativa de fraude, comunicando o fato à
Corregedoria-Geral da Justiça. Se considerar regular a petição, ordenará sua
distribuição.

Este provimento entra em vigor na data de sua
publicidade no Diário da Justiça Eletrônico.

Publique-se.

GABINETE DA DESEMBARGADORA
CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
aos 29 dias do mês de agosto de 2012.
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