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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Ofício Circulam0 3 93 /2013-DIP Goiânia.ítô de novembro de 2013.

Aos Juizes de Direito,

Comunico-lhes que a funcionalidade de desentranhamento de

mandados está bloqueada junto ao Sistema de Primeiro Grau - SPG, portanto não

deverá ser utilizada.

Esta funcionalidade foi substituída pela operação de reemissão de

mandados, afim de dar mais celeridade e eficácia ao procedimento, nos termos do

Provimento n° 021/2013.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BR^ffcD FERREIRA PERILO
Corregedora -Geral\da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4603362/2013 - Goiânia

Nome : Divisão de Distribuição de Mandados de Goiânia

Assunto : Solicita Autorização

DESPACHO/OFÍCIO N° 2013

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos deste órgão censor, conforme ata de reunião de f. 9,

aprovo a minuta do provimento (fs. 10/11), que dispõe sobre a reemissão de

mandados nos processos físicos e eletrônicos, alterando disposições contidas na

Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria.

Determino, pois, a edição do respectivo provimento e sua

publicação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A título de orientação, expeça-se ofício circular a todos os

magistrados do Estado de Goiás, para conhecimento acerca da nova sistemática

contida no referido ato, anexando ao expediente coletivo cópias do normativo e deste

despacho.

Cientifique-se ao solicitante, Diretor da Divisão de

Distribuição de Mandados da Comarca de Goiânia, acerca deste desfecho.

Após, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação

deste órgão correicional, arquivem-se.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, bò de novembro de 2013.

Desembargadora NEL^BtfAfciCO FERREIRA P, RILO
Corregedor\a-x3eral da Justiça
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PROVIMENTO N° 5 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
o
T3

haver a sua reemissão, quando necessário.
o

«

Art. 319B - Os mandados reemitidos serão distribuídos, normalmente,
z? I

aos Oficiais de Justiça, sem prevenção.
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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...

Vlll - 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.

05 do mês deTmwWte 2013.Goiânia, aos

DESEMBARGADORA NELIvVVBRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-CBaral da Justiça
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