
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Secretaria Executiva

P O R T A R I A   Nº    639/2009.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Judiciário nº 118, de 21 de janeiro de 2009,

considerando  que  o  gestor  dos  contratos  firmados  pelo 
Tribunal  de  Justiça  para  a  prestação  de  serviços  nas  comarcas  é  o  Diretor 
Administrativo, auxiliado pelo Diretor do Foro respectivo;

considerando  que,  em  virtude  disso,  o  responsável  pelo 
atestamento  da fatura  para  fins  de pagamento  é  o  Diretor  Administrativo ou 
servidor por ele designado, nos termos do Decreto Judiciário nº 1.540/2008;

considerando que, como condição viabilizadora da liquidação 
da fatura,  o  Diretor  Administrativo,  como atestador  da despesa,  necessita  da 
prévia confirmação do Diretor do Foro correspondente de que os serviços foram 
efetivamente realizados, nos termos contratuais;

considerando que, atualmente, a confirmação junto à comarca 
está sendo feita através do encaminhamento da própria fatura, via fax ou malote, 
ao Diretor  do Foro,  que,  após o atestamento,  a  devolve ao Tribunal  para  os 
demais procedimentos de quitação, ficando caracterizada uma rotina que, sobre 
morosa e ineficaz, acaba gerando atrasos e transtornos desnecessários;

considerando que a eliminação da rotina do encaminhamento 
das  faturas  às  comarcas  irá  agilizar,  significativamente,  o  andamento  dos 
processos  de  pagamento  dos  fornecedores,  viabilizado  o   cumprimento  dos 
prazos  contratuais  e  evitando  a  ocorrência  de  multas  e  encargos,  além  de 
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racionalizar o trâmite documental, economizando tempo, material de expediente, 
despesas  de  remessa,  como  fax  ou  correios,  e  serviços  administrativos 
desnecessários,

R E S O L V E

Art. 1º. A liquidação de faturas pela prestação de serviços ao 
Tribunal  de  Justiça  em comarcas  do  interior  do  Estado  passa  a  obedecer  à 
seguinte rotina:

I  –  a  fatura  pela  prestação  de  serviços  será  entregue 
diretamente  no  Protocolo  Administrativo,  seguindo,  de  imediato,  à  Diretoria 
Administrativa para o atestamento do seu titular, como gestor contratual;

II  –  em  vez  de  encaminhar  a  fatura  à  comarca  a  que  diz 
respeito, o Diretor Administrativo passará a receber, mensalmente, do Diretor do 
Foro,  como  gestor  auxiliar,  o  atestamento  dos  serviços,  através  de  e-mail 
institucional;

III – uma vez recebido, será impresso e anexado ao processo 
de pagamento o e-mail institucional, em que se louvará o Diretor Administrativo 
para o seu atestamento dos serviços, eliminando-se a rotina do encaminhamento 
da fatura à respectiva comarca.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia,    26  de maio  de 2009.

STENIUS LACERDA BASTOS
Diretor-Geral

Pt060/tk/ema
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