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Ofício Circular nJ53/2012-DIP

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações da CGJ

Goiânia, 08 de outubro de 2012.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Juiz(a) de Direito e Diretor(a) de Foro

Poder Judiciário do Estado de Goiás

Assunto: Orientação de procedimento para as ações judiciais que tenham como parte
a Fazenda Pública Federal no sistema informatizado PROJUDI.

Senhor(a) Diretor(a),

Considerando o pedido de providências formulado pela Procuradoria

Federal no Estado de Goiás, para adoção de medidas que se revelarem factíveis à

adequação do sistema informatizado Processo Judicial Digital - PROJUDI à realidade

desta Procuradoria, oriento a Vossa Excelência, enquanto permanecer ativo o

PROJUDI, determinar junto às escrivanias que,

1) as intimações nas ações judiciais que envolvam execução fiscal de

qualquer autarquia ou fundação federais, sejam encaminhadas para a caixa PF/GO-

EXECUÇÕES FISCAIS devendo ser feitas ao Procurador Federal Francisco da Cunha

Teixeira OAB/GO n. 8.254;

2) as intimações nas ações judiciais que envolvam benefícios

previdenciários, em face do INSS, sejam encaminhadas para caixa PF/GO -

PREVIDENCIARIAS DO INTERIOR devendo ser feitas ao Procurador Federal

Francisco Antônio Nunes OAB/GO n. 9.931;
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3) as intimações nas ações judiciais que envolvam benefícios

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, em face do INSS, sejam

destinadas para a caixa PF/GO- ACIDENTARIAS PREVIDENCIARIAS devendo ser

feitas ao Procurador Federal Francisco Antônio Nunes OAB/GO n. 9.931.

Assim, as intimações não devem ser encaminhadas para os demais

procuradores federais, mas para os respectivos procuradores das referidas caixas

quando então haverá segurança de que a intimação se efetivou adequadamente, para

ciência da autarquia e fundação representada pela Procuradoria Federal em Goiás.

Ficam ressalvadas, entretanto, os casos de atribuição de representação

da União das regionais de Rio Verde e Anápolis, já informados aos juízos respectivos,

para os quais as notificações não são destinadas às caixas citadas.

Qualquer dúvida, acerca desse assunto, poderá ser dirimida contatando

com a Divisão de Gerenciamento de Processo Eletrônico, via do telefone (62) 3216-

4110.

Atenciosamente,
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Desembargadora-BBftTRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora -Geral da Justiça
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