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Goiania, 1,2 de ACM9.c de 2012.

Processo n° 3643859/2011

Aos Magistrados do Estado de Goias

Assunto: Adocao de providencias necessarias a implantacao do sistema GPPASSWORD na

Secretaria Executiva, de forma a evitar expedicao de intimacoes/notificacoes aos

magistrados nos periodos de ferias e licencas, relativamente aos atos administrativos desta

casa.

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelencia copias do Despacho n° 3887/2011 e do Parecer

n°106/2011, para conhecimento proprio e de seus pares.

Para consultas a provimentos e demais atos deste orgao correicional, acessar

www.tjgo.jus.br ( link corregedoria, item publicacoes).

Atenciosamente,

DES
XD

IZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justica

ofcir03/en
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Processo n° : 3643859/2011 - Goiania

Nome ASMEGO

Assunto : Faz Solicitacao

DESPACHO NO 33 ^ ^ /2011.

Trata-se de expediente formulado pela ASMEGO - Associacao

dos Magistrados do Estado de Goias , solicitando que seja determinado aos setores

competentes da Corregedoria que sempre observem , antes de encaminhar qualquer

notificacao ou intimacao , se o magistrado em referenda encontra-se em regular

exercicio das funcoes. Bem como que seja desconsiderada toda e qualquer notificacao

ou intimacao realizada em periodo de ferias ou licenca do magistrado. (sic)

No parecer de fs. 10/11 , corroborado pela Informacao n°

123/2011 (fs. 7/9) do Departamento de Orientacao e Correicao da Coordenadoria de

Fiscalizacao e Apoio as Comarcas desta corregedoria , o ilustre parecerista , favoravel

ao pleito inicial , sugere a implantacao de sistema na Secretaria Executiva deste orgao,

com a finalidade de identificar o regular exercicio do magistrado antes de serem

expedidas intimacoes /notificacoes.

0 Departamento de Tecnologia e Informacao (f. 13), por sua

vez, entende viavel a implantacao e disponibilizacao do sistema GPPASSWORD, o

qual permitira a Secretaria Executiva a realizacao de consultas atualizadas sobre a

situacao do magistrado, a exemplo do que ocorre nos gabinetes dos juizes auxiliares

deste orgao.

Em consonancia com a peca opinativa de fs. 10/11, da Iavra do

Juiz Auxiliar Carlos Elias da Silva , determino a adocao das providencias necessarias a

implantacao do referido sistema GPPASSWORD na Secretaria Executiva, objetivando



solucionar a questao , de forma a evitar expedicao de intimacoes /notificacoes aos

magistrados nos periodos de ferias e licengas , relativamente aos atos administrativos

desta casa.

Cientifique-se a ASMEGO , na pessoa do Presidente Atila

Naves Amaral , do teor deste despacho.

Expega -se officio circular, com o envio de copias da pega

opinativa e deste ato a todos os Diretores de Foro das comarcas deste Estado, para

conhecimento e ciencia a seus pares.

Apos, arquivem-se.

A Secretaria Executiva para diligenciar.

Goiania, C de dezembro de 2011.

DES6. EA'FRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora -Geral da Justiga

desp639CVM/SGS
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PROCESSOS N°: 3643859
NOME : ASMEGO
ASSUNTO : FAZ SOLICITACAO
PARECER N°: 106/2011-2°JA

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

..• 0 Presidente da Associacao dos Magistrados do Estado

de Goias , Dr. Atila Naves Amaral, e o Diretor de Assuntos Institucionais e

Legislativo , Dr. Levine Raja Gabaglia Artiaga , solicitam que os setores competentes

desta Corregedoria "observem, antes de encaminhar qualquer notificagdo ou

intimacdo , se o magistrado em referencia encontra-se em regular exercicio das

fung5es. Bem como que seja desconsiderada toda e qualquer notificagdo ou

intimacdo realizada em periodo de ferias ou licenga do magistrado ".

Aduzem que varios magistrados vem sendo notificados

ou intimados durante periodo em que se encontram usufruindo ferias ou em gozo de

licencas , o que gera transtornos ao magistrado, vez pode atrapalhar suas ferias ou

licenca.

Instada a manifestar-se, a Coordenadoria de Fiscalizacao

e Apoio As Comarcas, esclareceu que:

"... foi implantado na DDG - Divisao de Desempenho

Global - desta Corregedoria o 'Sistema de Recursos Humanos , que permite o

acesso atualizado aos dados necessarios para satisfazer a presente solicitacdo, fato

quefoi ratificado pelo servidor Rafael Silva Santiago, lotado nesta Divisao ".

M
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er l da justica

Posto isso , Senhora Desembargadora Corregedora Geral,

MANIFESTO no sentido de que seja solicitada a Diretoria de Recursos Humanos

do Tribunal de Justica do Estado de Goias, a implantacao do Sistema de Recursos

Humanos na Secretaria Executiva desta Corregedoria , a fim de que , antes de se

encaminhar notificacoes/intimacoes a magistrado deste Tribunal, seja verificado se

o mesmo encontra-se no exercicio regular de suas funcoes.

Em sendo acolhida a opiniao acima manifestada, apos a

implantacao do aludido Sistema de Recursos Humanos na Secretaria Executiva, e

uma vez feitas as devidas comunicacoes, sugiro sejam os presentes autos

arquivados.

E o parecer, s.m.j..

Goiania, 16 de marco de 2011.
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