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Assessoria Juridica

Goiania, 25 de agosto de 2011.

Expediente no 3831337

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goias

Assunto: Ratiticagao do Oficio n°. 312/2011 - GABPRES

Senhor(a) Juiz(a),

Atendendo ao que restou deliberado pela comissao formada para dirimir duvidas

advindas da implantagao da nova jornada de trabalho do Poder Judiciario goiano - reuniao do dia

16/8/2011 -, ratificando o disposto no Oficio n°. 312/2011 da Presidencia dente Tribunal de

Justiga, solicito estrita observancia as orientagoes ali dispostas, notadamente quanto as

audiencias anteriormente agendadas, que deverao ser regularmente realizadas se ja citadas ou

intimadas as partes , nao se justificando, nestes casos, sua remarcando. A deliberagao deu-se em

razao de varias reclamagoes de advogados e partes, insatisfeitos com a conduta de alguns

magistrados que estariam remarcando toda e qualquer audiencia designada, nao obstante ja

formalizadas as comunicagoes legais.

Certa da colaboragao de todos os julzes goianos e ciente do esforgo de cada um

por um Poder Judiciario melhor, reeneaminho cbpia do citado oficio para conhecimento e

transmissao a seus pares.

Atenciosamente,

DESaBEATRI U FRANCO
Corregedora-Geral da Justiga
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Officio n .,311 /2011 - GABPRES

Goiania, U de kkkka de 2011.

Aos Senhores

Juizes de Direito e Diretores de Foruns

Assunto: Resolugao n. 11/2011 da Corte Especial do TJGO

Senhores Diretores,

Considerando o disposto na Resolucao n. 11, de 22

de junho de 2011, que instituiu o turno unico de trabalho no Poder

Judiciario do Estado de Goias, seguem, abaixo, orientagaes quanto

ao funcionamento, a partir de 10 de agosto de 2011, das unidades

judiciais e administrativas vinculadas as Diretorias dos Fdruns.

Todas as unidades judiciais e administrativas

iniciarao o periodo de trabalho as 12 (doze) horas e o encerrarao

as 19 (dezenove) horas, com excecao das seguintes:

1. Protocolo Judicial, que funcionara das 8 as
18 horas;

2. Justiga Mbvel de Transito, onde houver,
com funcionamento das S as 18 horas;

3. As sessi es do Tribunal do Juri acontecerao

normalmente com as escrivanias das Varas do Tribunal do Juri
funcionando das 12 as 19 horas.
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Cumpre ressaltar que nao havera alterarao no

horario de funcionamento das agencias bancfirias, cartorios

extrajudiciais e salas da OAB que se encontram instalados nos

foruns..
Quanto as sessoes das Turmas Recursais, estas

serao realizadas normalmente, com a Secretaria da Turma

Recursal funcionando das 12 as 19 horas. No periodo matutino os

documentos destinados as Turmas Recursais deverao ser

protocolados no Protocolo Judicial.

As audiencias agendadas cujas partes ja tenham

sido citadas ou intimadas serao realizadas normalmente. Estima-se

um periodo de transiggo em tomo de 3 meses para finalizar todas

as audiencias no periodo matutino. A partir de 10 de agosto, as

audiencias somente serao agendadas para o periodo vespertino.

Nas comarcas em que o Porteiro dos Auditorios A

o unica servidor no Protocolo, V. Exa. devera baixar ato

designando servidor pars fazer o revezamento, uma vez que a

jornada de trabalho dos servidores a de 7 ( sete) horas ininterruptas

e o horario de funcionamento dos Protocolos a de 8 as 18 horas.

Os Juizados Especlais funcionarao das 12 as 19

horas. As petigoes dos processos fisicos remanescentes nos JEs

serao protocoladas no Protocolo Judicial no periodo matutino.

No Tribunal de Justiga, todas as unidades

funcionarao no periodo das 12 as 19 horas, com excerao do

Protocolo Judicial e Administrativo, e do Telejudiciario.

As Diretorias de InformAtica a Administrativa

funcionarao em regime de plantao no periodo matutino para

atender a urg@ncias.
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Para que seja efetivamente implantada a

Resoiugao n. 11/2011, V. Exa. devera dar conhecimento a todos os

magistrados e servidores da Comarca quanto a forma de

funcionamento do Poder Judiciario do Estado de Goifis a partir de

10 de agosto de 2011.

Quaisquer duvidas serao sanadas por meio do

telefone n. (62) 3236-2470, na Secretaria de Gestao Estrategica.

Conto com a costurneira disposicao e empenho

de V. Exa., bem como de todos as magistrados e servidores da

Comarca, visando o sucesso desta medida que ora apresentamos.

Atenciosamente,

ember ador VITOR BARBOZA LENZA
Pre
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