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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria-Geral da Corregedoria

PROVIMENTO N° <2 X / 2014

Institui o Sistema de Distribuição Integrada de

Mandados - SISDIM entre comarcas contíguas e de

fácil comunicação do Estado de Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no

uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 230 e 244 do Código de

Processo Civil;

CONSIDERANDO que a Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria em seu art. 254 dispensa a expedição de carta precatória entre comarcas contíguas e de

fácil acesso;

CONSIDERANDO que a crescente demanda de ações está a exigir do

Poder Judiciário providências para agilizar o cumprimento de atos processuais;

CONSIDERANDO que a implementação do Sistema de Malote Digital no

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás dinamizou a comunicação oficial entre as unidades

judiciárias do Estado;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, inciso XXIV, do seu

Regimento Interno, compete à Corregedoria-Geral da Justiça aplicar métodos eficientes de gestão às

atividades-fim do serviço judiciário das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de iniciativas que atendam

aos princípios da efetividade, celeridade, instrumentalidade, informalidade, economia processual,

duração razoável do processo com racionalização dos trabalhos, dinamização da burocracia judiciária,

melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos;

CONSIDERANDO as conclusões do Grupo de Trabalho instituído pelas

Portarias 091/2012 e 018/2013, desta Corregedoria, sobretudo quanto ao projeto-piloto realizado entre

as comarcas de Goiânia e Trindade no período de 18/11/2013 a 18/03/2014;

RESOLVE:

I - Aprovar o projeto-piloto realizado entre as comarcas de Goiânia
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E corregedoria poder judiciário
aeral da ÍUStiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria-Geral da Corregedoria

e Trindade no período de 18/11/2013 a 18/03/2014 e instituir no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Goiás o Sistema de Distribuição Integrada de Mandados - SISDIM.

II - Alterar a redação do art. 254 da Consolidação dos Atos

Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art. 254. É dispensável a expedição de Carta Precatória entre comarcas

contíguas e de fácil acesso (mesmo se de Estados diferentes),

observando-se o disposto no art. 230 do C.P.C. e artigos abaixo.

f* III -Acrescentar os artigos 254-A, 254-B, 254-C, 254-D, 254-E, 254-
F e 254-G à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria:

Art. 254-A. Fica instituído no âmbito do

Poder Judiciário do Estado de Goiás o Sistema de Distribuição Integrada

de Mandados - SISDIM, consistente na realização de atos de

comunicação processual entre as comarcas contíguas e de fácil acesso,

agrupadas em núcleos previamente definidos pela Corregedoria-Geral

da Justiça, com dispensa do uso de Carta Precatória.

Parágrafo único. Poderão ser cumpridos

por meio deste sistema atos de qualquer matéria ou natureza

jurisdicional, exceto prisão e condução coercitiva.

* Art. 254-B. As comarcas de Goiânia,
Senador Canedo, Nerópolis, Goianápolis, Bela Vista de Goiás,

Hidrolândia, Guapo, Goianira e Inhumas passam a integrar o primeiro

núcleo de comarcas a utilizar o Sistema de Distribuição Integrada de

Mandados - SISDIM, tendo a primeira como polo.

Parágrafo único. O Corregedor-Geral da

Justiça, por despacho, definirá outros núcleos de comarcas para

utilização do Sistema de Distribuição Integrada de Mandados - SISDIM,

de conformidade com o interesse dessas unidades e a necessidade do

serviço.

Art. 254/C. Q valor da locomoção, quando
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rnrTPnpdoria PODER JUDICIÁRIOCOrregeuuikS Corregedoria-Geral da Justiça
geral da JUStlça secretaria-Geral da Corregedoria
do estado de goias

pertinente, será oprevisto no Regimento de Custas para acomarca de
cumprimento do ato, devendo ser transcrito no mandado onúmero da
guia eovalor necessário àdiligência, sem oque será omandado
devolvido à comarca de origem.

Art. 254-D. As escrivanias das comarcas

que compõem oSistema de Distribuição Integrada de Mandados -
SISDIM, observado odisposto no artigo anterior, deverão encammhar o
mandado, via Malote Digital e Sistema de Primeiro Grau - SPG, à
Central de Mandados ou, não havendo, ao Cartório Distribuidor da
comarca de cumprimento do ato.

Parágrafo único. Com exceção da
comarca de Goiânia e, sem prejuízo do encaminhamento via SPG pela
escrivania, oenvio do mandado por Malote Digital poderá ser realizado
pela Central de Mandados ou, não havendo, pelo Cartório Distribuidor da
comarca.

Art. 254-E. A Central de Mandados ou, nao

havendo, oCartório Distribuidor da comarca em que será cumprido o
mandado, deverá adotar as seguintes providências:

I- acessar diariamente em, pelo menos, três oportunidades osistema
de Malote Digital, até às 9horas, às 13 horas e após às 17 horas, e
proceder à impressão dos mandados e respectivas peças que os
instruem, ressalvadas situações de urgência comunicadas pelo Juízo
expedidor;

III - distribuir os mandados aos oficiais de justiça e fazer a carga de
acordo com o procedimento normal da Central de Mandados ou, não
havendo, do Cartório Distribuidor;

IV - registrar o resultado da diligência no Sistema de Primeiro Grau -
SPG, viabilizando o pagamento da locomoção devida ao oficial de
justiça, quando for o caso;

VI - devolver o mandado e a respectiva certidão/documentos
digitalizados pelo sistema de Malote Digital à comarca de origem,
diretamente àserventia que oexoediu ou, quando for ocaso, àserventia
indicada pela Diretoria do Foro)local, conforme as peculiaridades de
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corregedoria poder judiciário
qeral da ÍUStiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de qoiás Secretaria-Geral da Corregedoria

cada comarca.

§ 1o Os mandados cumpridos na comarca de Goiânia serão devolvidos

à Central de Mandados ou, não havendo, ao Cartório Distribuidor da

comarca de origem.

§ 2o Constatada a ausência de documento imprescindível ao

cumprimento do ato, inclusive comprovação do custeio de locomoção, a

Central de Mandados ou, não havendo, o Cartório Distribuidor, conforme

o caso, diligenciará para suprir a falta; persistindo a irregularidade,

devolver-se-á o mandado sem cumprimento, com a informação

pertinente.

§ 3o Os documentos físicos, uma vez digitalizados para envio por Malote

Digital, serão arquivados na respectiva Unidade Judiciária que os houver

digitalizado, pelo tempo do descarte previsto na norma de regência.

Art. 254-F. Na serventia de origem, o

servidor responsável pela abertura do Malote Digital e pela impressão do

mandado diligenciado deverá, antes de juntá-lo aos autos, recebê-lo no

Sistema de Primeiro Grau - SPG.

Art.254-G. Casos omissos imprescindíveis

ao bom funcionamento do Sistema de Distribuição Integrada de

Mandados - SISDIM serão disciplinados pelo Corregedor-Geral da

Justiça.

IV- Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, aos *ui dias dormes HeCííftíOWB" de 2014.

Desembargadora NELMA BRAWQÇyFBKREIRA PERILO

Corregedora-Geral na Justiça
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