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geral da justiça âssessoria de orientação e correição
do estado de goiás

PROVIMENTO N° 3 J- /2013

Dispõe sobre a reemissão de mandado nos

processos físicos e eletrônicos.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a ação trabalhosa ocasionada pelo

desentranhamento de mandado nos processos físicos;

CONSIDERANDO a impossibilidade de se desentranhar mandado

no processo eletrônico;

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida nos autos n°

4603362/2013.

RESOLVE:

I - ACRESCENTAR os artigos 319A e 319B à Consolidação dos

Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com as seguintes redações:

Art. 319A-É vedado o desentranhamento de mandado, devendo
•D

haver a sua reemissão, quando necessário.
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Art. 319B - Os mandados reemitidos serão distribuídos, normalmente,
•52 /

aos Oficiais de Justiça, sem prevejição.
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II - ALTERAR o inciso VII, do artigo 328B da Consolidação dos

Atos Normativos, que passa a viger com o teor seguinte:

Art. 328B...

VIII - intimar a parte interessada para manifestar-se sobre certidão

negativa de Oficial de Justiça e, fornecido novo endereço, expedir ou

reemitir o mandado ou desentranhar a precatória.

III - REVOGAR o artigo 473 da Consolidação dos Atos Normativos.

IV - REVOGAR o § 1o do artigo 219 e o caput do artigo 340 e seu

Parágrafo único do Ato Normativo n° 01/1998.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos05 do mês deT\BWW\jk£ae 2013.

DESEMBARGADORA NELMABRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-<3eral da Justiça
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