
Kl corregedoria poder judk lírio
geral da justiça Corregedoria-Gerai'da Justice
do estado de goiás Secretaria Executiva

Oficio Circular n°y$^ /2013-SEC

Processo n° 2904357/2009

Goiânia, l-Z de rr\Q\j&rT~$fo de 2013.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica o teor do Provimento n"23/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás que altera o inciso I do artigo IS-ld da Consolidação dos Atos Normativos

da Corregedoria

Senhor(a) Juiz (a).

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

cópias do Despacho/Oficio n° 4561/2013 e do Provimento n° 23/2013. extraídas do processo

supramencionado.

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

www.tjgo.jus.br (linkcorregedoria, item publicações).

olcitlOOSKCHi

Atenciosamente.

DES\ NELMA BRANCO fERRElRA PERIl.O
Corregedora-ft)era\íla Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Selor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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És!
, . PODER JUDICIÁRIO

COrregGUOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n° : 2904357/2009 - Goiânia

Nome : Associação dos Magistrados de Estado de Goiás - ASMEGO

Assunto : Faz Solicitação

45S1DESPACHO/OFICIO N°^0(ol /2013

À luz das deliberações ultimadas pela Comissão de

Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás, constantes da ata de reunião acostada à f. 71, aprovo

integralmente a minuta do Provimento (fs. 72/73), que Altera o inc. I do art. 184d

da Consolidação dos Atos Normativos deste Órgão Censor.

Determino, pois, a publicação do normativo no sítio

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Expeça-se ofício circular a todos os Diretores de Foro do

Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus pares.

Cientifique-se o Presidente da ASMEGO, Dr. Gilmar Luiz

Coelho, inteirando-o desta decisão, com o envio de cópias da inicial de fs. 3/5 e

deste Despacho.

Reprodução do presente documento serve como ofício.

Após, exauridas as medidas balizadas no âmbito de

atuação desta Corregedoria-Geral, tornem-se os autos ao órgão de origem -

Presidência.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, (j^~ de novembro-de 2013.

Desembargadora NELMA BFÍANCOvFERREIRA PERILO
-NW.Corregedora-Geral da Justiça

EMFT \ r
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COrregedoría Tribunal de Justiça
geral da justiça Secretaria-Geral daCorregedoria
do estado de golasI2«

n°<23PROVIMENTO N°^6J /2013

Altera o inciso I do artigo 184d da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, usando das atribuições
legais e regimentais,

CONSIDERANDO a possibilidade técnica de utilização do Sistema

PROJUDI para registro da documentação dos procedimentos homologatórios

pertinentes a reconhecimento de paternidade e atos conexos (guarda, visitas,

alimentos etc) praticados no âmbito Programa Pai Presente, na forma do Provimento

07/2013;

CONSIDERANDO que a difusão do prefalado programa impõe

automatização das rotinas e facilitação de acesso a dados estatísticos;

CONSIDERANDO que a homologação judicial de acordos

pré-processuais produz resultados com acentuada utilidade social e contribui de forma

decisiva para o alcance da excelência na prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a similaridade das atividades homologatórias do
•c

f Programa Pai Presente com as situações previstas no Provimento 07/2013 e que essas

§ atividades implicam prestação de jurisdição voluntária;

I

I

CONSIDERANDO que a maior facilidade de acesso à informação e

aos documentos do processo racionaliza evenjual /execução decorrente do
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ANO VI• EDICAO II* U24. SECAO I WSPOIIIBILIZACAO S6"lal€iia OS'112013 PUBLICAÇÃO, seguida-teo. 11/11-2013

COrreqedoria Tribunal do Justiça
geral da justiça Secretaria-Geral da Corregedoria
do estado de goiás

i
•4

I

m
descumprimento do acordo;

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a produtividade dos
magistrados e o armazenamento de documentos que instruíram a homologação do
acordo,

RESOLVE:

Alterar o inciso I do artigo 184d da Consolidação dos Atos
Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 184d

I - os acordos pré-processuais, inclusive quando iniciados em
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, desde que homologados,
serão cadastrados no sistema de processo eletrônico, com a classe "Homologação de
Transação Extrajudiciar, arquivados e remetidos, automática e equitativamente, para
a escrivanía ou secretaria correspondente, devidamente cadastrada no sistema;

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no
Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos05 do mês deTIEbtTOfrfle

Desembargadora NELMA BRANGOfÉRREIRA PERILOJÉRRÍ
Corregedora-GeraKda Justiça

T

2013.
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