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il! corregedoria poder judiciário
geral da justiça
do estado de goiás DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÕES

PROVIMENTO N° o1, Si /2012

Dispõe sobre a distribuição de feitos nas

Turmas Recursais no âmbito do Poder

Judiciário do Estado de Goiás.

s A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais e,

CONSIDERANDO a inexistência de norma que discipline 4a

Distribuição de feitos nas Turmas Recursais no âmbito do judiciário goiano;

CONSIDERANDO a automatização de distribuição pelo Sistema de
f

¥ Primeiro Grau (SPG) e pelo sistema de Processo Judicial Digital (PROJUDI);
i

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer os parâmetros

adotados na distribuição de feitos inseridos nos sistemas informatizados para as

Turmas Julgadoras;

4

CONSIDERANDO a exigência de regulamentação, de modo a

evitar equívocos e/ou questionamentos acerca de competências do juízo ad quem.

« • • RESOLVE:
1 *
e

g Art. 1o - As distribuições nas Turmas Recursais serão realizadas

1 por sorteio, de forma equitativa, automática e instantânea, observando os critérios de

§ área e classes, conforme classificação do Conselho Nacional de Justiça;

* \ ^" *
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§ 1o - Estando o juiz relator afastado por qualquer motivo, poderá o

Presidente da Turma indicar um juiz da Região, ao Presidente do Tribunal de Justiça,

com vistas a nomeação como substituto enquanto durar o afastamento;

§ 2o - O juiz que praticou ato decisório, se for sorteado como

relator, deverá declarar seu impedimento, determinando que seja redistribuído,

assegurada a compensação; *

§ 3o -A secretaria deverá acompanhar estatísticas de distribuição

para aferição do quantitativo de processos e manutenção das tabelas de substituição

ou suplência e avaliação sistêmica do processo de distribuição;

Art. 2o - Quando da distribuição o sistema fornecerá indicação de

possíveis prevenções/conexões com processos já distribuídos;

Parágrafo Único - O relator a quem for distribuído o feito decidirá
i

pela existência de suspeição, impedimento ou ocorrência de fator de modificação de

competência, nos termos da lei, hipóteses em que os autos serão redistribuídos por

sorteio entre os demais, assegurada a compensação;

Art. 3o - Não haverá inclusão de funcionalidades no sistema para

exclusão de relator de determinada distribuição em razão de alegação prévia de

impedimento e/ou suspeição

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, \á devu9o*5*-~-&4o de 2012.

DESEMBARGADORA. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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