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AVISO Nº 63/CGJ/2015

Avisa  sobre  o  cancelamento  da  implantação  do
Sistema  “Processo  Judicial  Eletrônico  -  PJe”  na
Comarca de Governador Valadares.

O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso
das atribuições que lhe conferem os incisos I e XIV do art. 32 do Regimento Interno
do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais,  aprovado pela  Resolução do
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012;

CONSIDERANDO  o  Aviso  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  nº  60,  de  6  de
novembro de 2015, que “avisa sobre a alteração do cronograma de implantação do
Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe” nas comarcas de entrância especial,
disposto no  Aviso da Corregedoria-Geral de Justiça nº 54, de 14 de setembro de
2015”;

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta da Presidência nº 456, de 12 de novembro de
2015, que “dispõe sobre a suspensão do expediente forense nas comarcas atingidas
pelo desastre ambiental provocado pelo rompimento das barragens no povoado de
Bento Rodrigues, distrito de Mariana, e dá outras providências”;
 
CONSIDERANDO,  ainda,  as  Portarias  da  Direção  do  Foro  nº  110/2015  e  nº
111/2015,  que  limitaram  o  expediente  forense  na  Comarca  de  Governador
Valadares, no período de 13 a 20 de novembro de 2015, bem como suspenderam os
prazos processuais que se iniciarem ou se findarem durante esse período;

CONSIDERANDO a necessidade do cancelamento da capacitação de magistrados,
assessores e servidores, que seria realizada naquele período;

CONSIDERANDO,  por  fim,  o  que  ficou  consignado  nos  autos  nº  2011/53036  -
SEPAC,

AVISA aos magistrados, servidores, advogados públicos e privados, representantes
do  Ministério  Público,  Defensores  Públicos  e  demais  interessados  que  fica
cancelada a entrada em produção do Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe”,
na Comarca de Governador Valadares, agendada para 30 de novembro de 2015, e
que  os  feitos  continuarão  a  ser  distribuídos  em  meio  físico,  no  Sistema  de
Informatização dos Serviços das Comarcas - SISCOM, até a divulgação de nova
data de implantação do PJe na mencionada comarca.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2015.

Desembargador ANTÔNIO SÉRVULO DOS SANTOS
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