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COrregedoria Tribunal de Justiça
geral da justiça Secretaria-Geral da Corregedoria
do estado de golasm

N°<23PROVIMENTO N0^!) /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

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

| atividades implicam prestação de jurisdição voluntária;

s CONSIDERANDO que a maior facilidade de acesso à informação e

I aos documentos do processo racionaliza eventual /execução decorrente do
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COrregedOria Tribunal do Justiça
ai da justiça
itario de goiás

geral da justiça Sccretaria-Geral da Corregedoria
li ') <lo eyt

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 ExtrajudiciaT, arquivados e remetidos, automática e equitativamente, para
a escrivania 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 deTW5w{bl&"íte 2013.

Desembargadora NELMA BRANCd.FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral.da Justiça
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