
corregedoria poder judiciário
Qeral da iUStica Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria-Geral

Ofício Circular n°. Obj. /2014-SGCGJ Goiânia, à!L de março de 2014.

As Suas Excelências os(as) Senhores(as)

Juízes(as) Diretores(as) de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Incidência de teto remuneratório aos interinos responsáveis pelas serventias
extrajudiciais vagas. Decisão monocrática proferida na Ação Cível Originária n°
2.328, pelo Relator Min. Teori Zavaschi, em 20 de março de 2014.

Senhores(as) Diretores(as) de Foro,

Encaminho a Vossas Excelências para conhecimento e

ciência dos respondentes dos serviços extrajudiciais submetidos a vossa jurisdição,

cópia da decisão monocrática proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal,

Teori Zavascki, nos autos da Ação Originária n° 2.328, pela qual REVOGA a liminar

anteriormente concedida, ficando revigorada a incidência do teto remuneratório aos

interinos responsáveis pelas serventias vagas em Goiás.

Ressalto que foi criada nova sistemática para envio das

informações alusivas aos Provimentos n°s. 34 e 35 da Corregedora Nacional da

Justiça, consistente em formulário eletrônico inserido no Portal do Extrajudicial, a ser

devidamente preenchido mês a mês por interinos e titulares. A partir dessas

informações, para os interinos será promovido o controle vinculado ao sistema do selo

eletrônico do corte do teto, quando pertinente.

Consigno que qualquer informação por meio físico (via

papel), como era feita anteriormente, não será mais considerada como válida,

prevalecendo tão somente o preenchimento eletrônico das informações.

Por fim, solicito a Vossas Excelências que determinem aos

interinos sob sua jurisdição que procedam a alimentação do referido sistema a partir do
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