
'ANO V-EDIÇÃO N° 1187-SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÀO. segunda-feira. 19/11/2012 PUBLICAÇÃO terça-feira. 20/11/2012

corregedoria poder judiciário

do estado Íe|ols DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EOPERAÇÕES

PROVIMENTO N0O l£» /2012

Confere nova redação às normas das SEÇÕES Ia IV

do CAPÍTULO I, TÍTULO II do Ato Normativo n° 01.

de 24 de março de 1998, da lavra do Diretor do Foro

da Comarca de Goiânia, ratificado pela Portaria n°

134/98, do Corregedor-Geral da Justiça, esta

publicada no Diário da Justiça n° 12953, de 17 de

dezembro de 1998.

A Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO,

Corregedora-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a fixação e a modificação da

competência são taxativas e submetidas a reserva de lei federal;

CONSIDERANDO que a redação original, no que tange a

distribuição, insculpida no Ato Normativo n.° 01, de 24 de março de 1998, da lavra do

Diretor do Foro da Comarca de Goiânia, ratificado pela Portaria n.° 134/98, resulta na

fixação e instituição de critérios para modificação de competência no âmbito do

Sistema de Primeiro Grau - SPG;

CONSIDERANDO o entendimento do Conselho Naciorlal de

Justiça sobre a matéria, extraído de minuta de Resolução, sob consulta, destinada a

normatizar o Sistema de Processo Judicial Digital PJe;

CONSIDERANDO o que consta nos autos de n° 411625§/2012
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e os autos n° 4034482 e em prestígio à deliberação unânime da Comissão de

Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Gera! da Justiça;

RESOLVE:

REVOGAR os artigos 70, 73; §§ 2o e 3o do art. 74; artigo 75 e

parágrafos; artigo 76 e parágrafos; artigo 77; artigos 81, 82 e parágrafos; parágrafo 1o

do art. 83; parágrafo 2o do art. 86; parágrafo 1o do art. 87; artigos 88, 90 e parágrafos,

todos do Ato Normativo 01/98. *

ALTERAR a redação dos artigos 61 e parágrafo; artigos 62, 65,

66, 67, 68, 69 e parágrafo; artigos 71, 72 e parágrafo; artigo 74 e parágrafo 1o; artigo

79; artigo 80, caput e parágrafo único; §§ 3o e 4o do art. 83; artigo 85, 86, 87 e §§ 1o e

3o e artigo 89, que se referem a distribuição, do Ato Normativo n.° 01/98, que passa a

vigorar com o a seguinte redação:

Art. 61 - A distribuição de feitos cíveis e criminais, seguirá os

preceitos legais vigentes e será realizada pelos sistemas informatizados de primeiro

grau de jurisdição, utilizando-se de programa elaborado a partir de orientação jurídica

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Parágrafo único - Os atos de distribuição de feitos são públicos,
!

instantâneos e automatizados.

Art. 62 - Os Distribuidores Cíveis e Criminais verificarão a

distribuição efetuada pelo Sistema de Primeiro Grau (SPG), velando pela regularidade

e fidelidade dos registros.

-d.O
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Parágrafo Único: A distribuição em processos eletrônicos será

realizada automaticamente pelo sistema utilizado no momento do cadastro.

Art. 65 - As petições e pedidos despachados pelo Juiz de

Direito durante os plantões, deverão ser chancelados e, após despachados, no início

do expediente do primeiro dia útil subseqüente, deverão ser cadastrados e distribuídos

pelo setor próprio.

Art. 66 - Não serão desenvolvidas funcionalidades no sistema

para exclusão de juiz de determinada distribuição em razão de alegação prévia de

impedimento e/ou suspeição.

Art. 67 - Para efeito de controle e registro, todos os feitos,

inclusive os de Vara única ou privativa, serão submetidos a distribuição e registro junto

aos sistemas informatizados.

-

Art. 68 -As suspeições e impedimentos do magistrado a quem

for distribuído processo ou procedimento serão declaradas nos autos, determinando-se

redistribuiçáo, assegurada a compensação.

Art. 69 - As alterações na distribuição serão anotadas ou

averbadas no Sistema, sendo disponibilizados ao distribuidor os respectivos relatórios.

Parágrafo Único - As redistribuições e inversão de polaridade,

estas decorrentes de reconvenção, dependem de ordem judicial e serão sempre objeto

de registros no sistema.
-

Art. 71 - Tão logo efetivada a distribuição, os autos serão

encaminhados à escrivania do juízo respectivo. ^

Rua 10. n"150, 11" andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás -CEP 74.120-020 -Fone (62) 32"6'-2000 - Fax (62) 3216-2677

ÍB ÍSÍ ttj

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE D) Eletrônico - Acesse https.ttwww fjgo.jus.br



£.H0 V- EDIÇÃO N" 1187 - SEÇÃO I DISP0NIBIU2J\ÇÀO segunda-feira. 19/11/2012 PUBLICAÇÃO terça-feira. 20/11/2012

corregedoria poder judiciário

do eftado de goiS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EOPERAÇÕES

Art. 72 - A redistribuição será efetuada diretamente pelas

escrivanias, mediante registro no sistema, e decorrerá sempre de despacho ou decisão

do Juiz;

§ Io - As redistribuições direcionadas, decorrentes de atos

judiciais, serão objeto de relatórios apartados, de utilidade correicional, dos quais

constarão o número do feito redistribuído e do processo tido por gerador da

modificação da competência, o juiz que a ordenou, os juízos de origem e destino e a

data.

§ 2o - Será assegurada a compensação nos casos de

redistribuição.

§ 3o - As escrivanias, quando da redistribuição, deverão

observar os índices de repasse previstos no Regimento de Custas e Emolumentos,

seguindo os parâmetros abaixo:

a) até a data da citação, o repasse será integral à escrivania

destinatária;

b) após a data da citação até a data anterior à sentença, cada

escrivania receberá 50% das custas;

c) após a sentença, não haverá repasse.

Art. 74 - Os Distribuidores Cível e Criminal contarão com

relatório diário "Registro de Distribuições", o qual será emitido pelos sistemas de

informática e dele constará o número de ordem e do protocolo do feito, seus dados

cadastrais, o juízo ao qual foi distribuído, valor da ação e das custas, classe, as

respectivas datas e horas e as averbações de redistribuição, reconvenção, inversão de

polaridade efetuadas pelas serventias e protocolo.

Parágrafo Único - O relatório ficará disponibilizado pelos
sistemas.
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Art. 79 -Adistribuição de feitos eiveis obedecerá apenas a dois

critérios: "normal" e "dependência", nos termos da lei processual civil.

Parágrafo Único - Na distribuição por dependência, observar-

se-á o disposto no art. 253 do Código de Processo Civil, não bastando a mera

identidade de partes e/ou natureza da ação, salvo quando o autor a requeira

expressamente, quando caberá ao juiz apreciá-la.

Art. 80 - Na distribuição pelo critério normal, o sistema

considerará a área a que pertence a ação e o número de processos já distribuídos para

cada vara da área respectiva, de maneira a manter completo equilíbrio e eqüidade de

distribuição.

Parágrafo Único - No momento da distribuição dos feitos cíveis,

o sistema gerará relatório de possíveis ações conexas e/ou passíveis de gerar

modificação de competência, o qual será juntado aos autos

Art. 83-...

f
Parágrafo!0-REVOGADO

Parágrafo 2.° -...

Parágrafo 3.° - Cancelar-se-á a baixa da distribuição de Carta

Precatória, reativando o seu protocolo anterior, quando a mesma retornar ao Juízo

deprecado no prazo de 06 (seis) meses, contando da data da baixa, com todas a

exigências cumpridas que motivaram o retorno da carta ao Juízo deprecante.
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Parágrafo 4.° -...

a)...

b)...

c)...

d)...

e) onde houver viabilidade técnica, o código de barras

indicando a numeração do protocolo;

Art. 85 - A distribuição dos feitos criminais obedecerá a dois

critérios: "normal" e "dependência", nos termos da lei processual penal.

Parágrafo Único - Na distribuição por dependência, observar-

se-á o disposto no Código de Processo Penal.

Art. 86 - Na distribuição normal, o sistema considerará a área,

assim definida pela classe do delito e o número de processos já distribuídos para cada

Vara da respectiva área, de maneira a manter completo equilíbrio e eqüidade de

distribuição no números de feitos, inclusive com observância do quantitativo distribuído

a cada juiz dentro da mesma Vara.

Parágrafo Único - Havendo pluralidade de delitos em que se

veja indiciado o agente no mesmo inquérito ou flagrante, a distribuição se fará para a

área de ação que comine pena mais grave

Art. 87 - Quando ocorrer a distribuição por dependência, os

sistemas exigirão o número do protocolo do feito gerador da dependência.

Parágrafo 1o- REVOGADO.
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Parágrafo 2°-...

Parágrafo 3o -...:

a)...

b)...

. c) ...

d)...

e) onde houver viabilidade técnica, o cóâigo de barras

indicando a numeração do protocolo;

Parágrafo 4o-...

Parágrafos0-... m

Parágrafo 6o -...

Parágrafo 7o-...

Art. 89 - Todo inquérito, relaxamento de prisão, habeas corpus

e as representações, quando distribuídos, serão acompanhados de informações de

antecedentes criminais, em que conste os dados de feitos distribuídos, expedida pelos

Sistemas, a fim de possibilitar verificação de casos de conexão e tramitação por outras

Varas, bem como o conhecimento da personalidade do agente.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, {l> de nave^-^Ode 2012.

DESEMBARGADORA/BHATRIZ FIGUEIREDO FR/\NCO

Corregedora-Geral da Justiça
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