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Oficio Circular n° 0 3^ /2012-SEC

PODER J(JDI(YÁRJO
C'arregedoria -Gera/ da Justiço
Secretaria Exccudra

Goiânia, á.) de de 2012.

Expediente n° 3991768/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o endereço da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D para recebimento

de citações e intimações provenientes do Poder Judiciário.

Senhor(a) Juiz (a) :

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares e do

setor de protocolo submetido à sua disciplina, cópias do Despacho n° 1077/2012 e dos

documentos de fs. 4 e 12.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional , acessar

www.tjgo.j us .br (link corregedoria , item publicações).

Atenciosamente,

DES°. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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Expediente n° 3991768/2012

Nome Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia

Assunto Comunicação

DESPACHO N° .4, C1 /2012.

Atenta à Informação n° 6/2012 , subscrita pela Diretora da

Divisão de Gerenciamento do Processo Eletrônico , Maria de Fátima da Silva,

determino a expedição de ofício circular aos diretores de foro do Estado de Goiás

para que transmitam orientação aos setores de protocolo dispostos à sua disciplina,

instruindo-os ao correto cadastramento do endereço da CELG Distribuição S/A., a

fim de evitar-se desnecessários tumultos processuais . Com o ofício, anexem-se

cópias dos documentos de fs. 4 e 12 e deste despacho.

Após, dê-se ciência à advogada subscritora do oficio de f.

4 e à Coordenadoria Judiciária da Diretoria do Foro desta capital.

Ultimadas as providências alinhadas , porque inexistentes

medidas pendentes a cargo desta corregedoria -geral, arquive-se.

Á Secretaria Executiva.

Goiânia , 1 9 de março de 2012.

DESa BEA RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedoia -Geral da Justiça

Rua 10 n" 150. 11° andar. SI Oeste. Goiânia - Guias - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677



C:ECELG
Oficio - PRGE 04/

11 Goiânia, 14 de dezembro de 2011.

Dra. Márcia Perillo Fleury Barcelos
Coordenadoria Judiciária do Fórum de Goiânia-GO
Av. Assis Chateaubriand , n° 195 Setor Oeste
Goiânia-GO
74.130-012

Assunto: Solicitação de alteração de endereço da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D no
sistema PROJUD!

Senhora Coordenadora,

No intuito de facilitar o recebimento e o andamento das citações

e intimações proveniente do Poder Judiciário e que sejam destinadas para a CELG
DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D requeiro o encaminhamento das mesmas para o seguinte
endereço:

Rua 02, quadra A-37, s/n
Edifício Gileno Godoi
Jardim Goiás
Goiânia-GO

74.805-180

Tal solicitação deve-se a fato recente em que correspondências

de diversas comarcas foram encaminhadas para aAa?peia da C FL G D loeaiizad— „o :trucwípio ac
Campos Belos , a título de ilustração , os processos sob os números 7215488-18 e 7196206-35.

Na expectativa de atendimento , estarei à disposição de
esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

I
Karen Kajita Magal es Pinto

Matr.: 11.280-0 OAB/GO 21.001
Subprocuradora Geral

(62) 3243-2776



Expediente : 3991768

Requerente CELG DISTRIBUIÇAO S.A
Assunto Solicitação de Alteração de Endereço

INFORMAÇÃO N°06/2012

Tratam-se, os presente autos, de pedido da Subprocuradora
Geral da Companhia Energética de Goiás (CELG D), Karen Kajita Magalhães
Pinto, solicitando que as citações e intimações destinadas àquela, sejam
encaminhadas para a Rua 02, quadra A-37, s/n, Edificio Gileno Godoi, Jardim
Goiás, Goiânia-GO, CEP. 74.805-180.

Preliminarmente urge esclarecer que os endereços das partes
no Sistema PROJUDI são alimentados no ato da protocolização do feito, ou seja,
por advogados ou serventuários da serventias/Comarcas, em se tratando de
reclamações previstas na Lei 9.099/96.

Assim, sempre que ajuizada uma nova ação, o sistema abrirá
uma tela de endereço, exsurgindo em:

- Inexistência de CPF/CNPJ no banco de dados, abrirá a tela
de endereço em branco, cabendo ao usuário informar os campos devidos;

- Existindo processo cadastrado com o CPF/CNPJ, trará o
campo de endereço preenchido, porém facultará ao usuário alterá-lo;

Esforços foram envidados nos sentido de corrigir os
processos que trazem, em primeiro plano, o endereço de Campos Belos quando
do cadastro de nova ação, no entanto, importa ressaltar que, a qualquer tempo o
endereço pode ser corrigido/alterado pelo serventuário da escrivania.

Destarte, face o campo de endereço ser aberto ao usuário,
permitindo o preenchimento de qualquer informação, entendo, SMJ, ser
alvissareiro a emissão de Oficio Circular objetivando orientar aos serventuários
quanto ao endereço correto para emissão de Citações.

Goiânia, 06 de março de 2012.

Maria ' ah $r á^Silva

Diretor da Diçisão de

Gerenciamento do Processo Eletrônico
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