
a corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
('orregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Ofício Circular nc Ó /2014-SEC

,ània, 05 de fÍ!l CpGoiânia

Processo n° 4657225/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

de 2014.

Assunto: Solicita recomendação aos secretários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais a

mencionarem a data do trânsito em julgado das sentenças e acórdãos nas certidões que

emitirem

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 583/2014 e do

Parecer n° 54/2014-2°JA , para conhecimento próprio e dos titulares ou respondentes dos

Juizados Especiais deste Estado, submetidos à sua disciplina.

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

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

olcirO-lI/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BR
Corregedora-Ger

0

RREIRA PERILO
'Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4657225/2013 - Goiânia

Nome : Contadoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N° 5?3 /2014

Trata-se de Ofício encaminhado pela Contadoria dos Juizados

Especiais Cíveis e Criminais ao Diretor do Foro desta Capital, por meio do qual é

solicitado que as certidões cartorárias das referidas unidades judiciárias certifiquem a data

do trânsito em julgado das sentenças ou acórdãos, e, na área criminal, que essa

providência seja feita para com relação a cada parte, individualmente.

No Parecer n° 54/2014 (fs. 21/22), o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio

Cézar P Meneses, opina pela expedição de Ofício Circular a todos os magistrados,

titulares ou respondentes dos Juizados Especiais deste Estado, a fim de que

recomendem aos secretários das respectivas unidades judiciárias a mencionarem a data

do trânsito em julgado das sentenças e acórdãos nas certidões que emitirem. Opina, ao

final, pelo arquivamento dos autos.

É o breve relato.

Considerando que os artigos 24 da Lei Estadual n° 9.129/81 e

1o do Regimento Interno da CGJGO prescrevem que a Corregedoria é órgão de

fiscalização, vigilância e orientação, razão pela qual incumbe-lhe zelar pelo andamento

processual dos feitos, acolho o parecer n° 54/2014 e determino a expedição de Ofício

Circular a todos os Juizes de Direito, titulares ou respondentes, dos Juizados Especiais

do Estado de Goiás, para ciência acerca deste despacho, recomendando-lhes que

orientem os secretários no sentido de mencionarem a data do trânsito em julgado das

sentenças e acórdãos nas certidões que emitirem.

Rua 10, n°150. 11° andar, St Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone^r334€-200Ò^Fax (62) 3216-2677

BBBaaBaB@BBBa@@BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi



-

ii! corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Cientifique-se a solicitante, com cópias da peça opinativa e

deste despacho.

Após, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação deste

órgão correicional, retornem os autos à origem.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

RLMC

g
Goiânia, IJ de fevereiro de 201

Desembargadora NELMA
Corregedora-GeyáTda Justiça

REIRA PERILO
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PROCESSO N° 4657225

NOME: Contadoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

ASSUNTO: Faz Solicitação

COMARCA: Goiânia

PARECER N°: 54/2014 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Trata-se de Ofício encaminhado pela Contadoria dos

Juizados Especiais Cíveis e Criminais ao Diretor do Foro desta

Capital, por meio do qual é solicitado que as certidões cartorárias das

referidas Unidades Judiciárias certifiquem a data do trânsito em

julgado das sentenças ou acórdãos, e, na área criminal, que essa

providência seja feita para com relação a cada parte, individualmente.

Considerando que o requerimento abrange todas as

Comarcas deste Estado, os autos foram encaminhados a esta

Corregedoria Geral (fl. 11).

Manifestação da Assessoria de Orientação e Correição

juntada às fls. 17/20.

É o suficiente relatório.

Passo à manifestação.

Os elementos trazidos aos autos indicam que os Juizados

Especiais deste Estado apenas certificam que a sentença ou o acór

dão transitou em julgado, sem, contudo, consignar a data de sua ocor

rência.

Cumpre registrar que a data do trânsito em julgado é requisi

to necessário para a prática de vários atos processuais previstos no

ordenamento processual.

Assim, entendo, s.m.j., que é pertinente o requerimento da

Contadoria Judicial, razão pela qual sugiro, respeitosamente, seja ex

pedido Ofício circular a todos os Magistrados, titulares ou responden

tes dos Juizados Especiais deste Estado, a fim de que recomendem

aos(as) Secretários(as) das respectivas Unidades Judiciárias a menci-
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onarem a data do trânsito em julgado das sentenças e acórdãos na

certidões que emitirem.

Sugiro, ainda, o arquivamento destes autos após as cientifi-

cações de estilo, uma vez que não existem outras providências a se

rem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 28 de janeiro\de 2014.

Antônio Cèzar P. Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ
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