
tribunal
de justica
do estado de goias

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justiga
Diretoria de Administrapao e Operag6es

PORTARIA NO @ 1/2012

Institui Grupo de Trabalho para, no ambito das
apoes da Corregedoria-Geral da Justiga,
coordenar , impiementar e fiscalizar o Sistema de
Leilao Judicial Eletronico do Tribunal de Justiga
do Estado de Goias.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE

GOIAS, usando de suas atribuig6es legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar , no ambito desta

Corregedoria, o procedimento de leilao judicial eletronico , consoante deliberacao

vindoura da Corte Especial do Tribunal de Justiga, nos termos do paragrafo unico do

artigo 689-A do Codigo de Processo Civil;

RESOLVE:

1 - Instituir Grupo de Trabalho para implementar , coordenar e

fiscalizar o sisterna de leilao judicial eletronico.

2 - Convocar para compor o Grupo de Trabalho o Dr. Carlos
Magno Rocha da Silva, Juiz Auxiliar da CGJ e os servidores Leonardo Pereira Martins,
Diretor de Administragao e Operagoes da CGJ e Antonio Pires de Castro Junior,

Assessor Administrativo da CGJ.

3 - 0 Grupo de Trabalho sera presidido pelo Dr. Carlos Magno

Rocha da Silva , e secretariado por quern for designado.

4 - 0 Grupo de Trabalho ora criado tern prazo de 15 (quinze) dias

para reunir-se pela primeira ocasiao , contado da publicacao desta , devendo apresentar,

nos 10 (dez) dias seguintes , cronograma de agao.
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5 - Compete ao Grupo de Trabalho:
- coordenar e fiscalizar o cumprimento da Resolugao, quando

editada pela Corte Especial, proceder o credenciamento de empresas gestoras e
treinamento de pessoal, oferecer apoio tecnico operacional aos magistrados que

optarem por esta modalidade;
- adotar os procedimentos que forem necessarios em decorrencia

das agoes implementadas.

Registre-se. Publique-se.

GABINETE DA DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL

DA JUSTIcA DO ESTADO DE GOIAS , em Goiania , j'4 de janeiro de 2012.

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiga

des
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