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Ofício Circular n° /2013

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Apoio

Goiânia,^de março de 2013.

Senhor (a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência o Ofício Circular n° 28/2013/DG,

datado de 19 de março do corrente ano, remetido pela Ministra Eliana Calmon,

Diretora-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados,

em que solicita a indicação de 10 (dez) magistrados, para participarem de curso de

aperfeiçoamento para magistrados em temas atinentes à improbidade

administrativa.

Solicito aos magistrados com competência sobre referida matéria e

que possuam processos pendentes de julgamento que manifestem, até o próximo

dia 26 de abril, o interesse em participar do curso mencionado.

Caso haja mais de 10 (dez) magistrados interessados, haverá

escolha na forma indicada no ofício anexado.

Atenciosamente,

Desembargadora NELM^y FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça
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ofício-circular n 28 2013 - ENFAM

De : Amanda Cristina de Carvalho Quaresma Ter, 19 de Mar de 2013 16:46
<quaresma@srj.jus.br> ^ anexo

Assunto : ofício-circular n 28 2013 - ENFAM

Para: correggab@tjgo.jus.br

Senhores Responsáveis,
De ordem da Ministra Eiiana Calmon, Diretora-Geral desta Escola Nacional, encaminho ofício-

circular n 28 2013/DG e solicito a confirmação de recebimento desta mensagem.
Atenciosamente,

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
Enfam-61-3022-7640

p Ofício Circular n° 21.Teoria e Prática Para.VF.TJGO.pdf
" 322 KB

dei 19/03/2013 17:50



Ofício Circularn°21.Teoria e Prática Pará.VF.TJGO.pdf https://webmail.tjgo.jus.br/service/home/~/Oflcio Circular n°21.Teor..

r\ Enfam
j*»/ Escola Nacional de Formação e
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Oficio-Circular n.° 28/2013/DG

A Sua Excelência a Senhora

DesembargadoraNELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça de Goiás
Goiânia - GO

Senhora Corregedora-Geral,

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados -

Enfam, com fundamento na parceria formada por meio do Acordo de Cooperação

Técnica n° 050/2010, firmado com o Conselho Nacional de Justiça, desenvolveu

Programa de Trabalho com o objetivo de conjugar esforços para o desenvolvimento de

ações educacionais mútuas voltadas a excelência do judiciário na execução do

Planejamento Estratégico Nacional - 2013.

A cooperação mencionada tem por propósito específico planejar e realizar

cursos estratégicos para o alcance das metas prioritárias estabelecidas pelo CNJ, em

especial a de número 18, que prevê o julgamento, até 31/12/2013, das Ações de

Improbidade Administrativa distribuídas até 31/12/2011.

Para a consecução dos objetivos traçados, a Enfam, por meio da Portaria n°

02, de 04 de fevereiro de 2013, instituiu Grupo de Trabalho para desenvolver curso de

aperfeiçoamento para magistrados em temas atinentes à improbidade administrativa. O

curso será realizado em dois módulos, sendo o primeiro a distância, para fins de

atualização e nivelamento de conhecimentos, e o segundo na forma de oficinas de

trabalho, fundadas em processos reais pendentes de julgamento.

Após levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (doe.

anexo), constatou-se a existência de um número elevado de processos não julgados de

conhecimento em ações deimprobidade administrativa1 distribuídos até 31/12/2011 na

Brasília, 19 de março de 2013.

Código dos Assuntos nas Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça: 10011

(Improbidade Administrativa); 10012 (Dano ao Erário); 10013 (Enriquecimento Ilícito); 10014 (Violação aos

Princípios Administrativos).
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r\ Enfam
çB) Escola Nacional deFormação e
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justiça estadual. Por essa razão, solicito a Vossa Excelência a indicação, até o dia 02 de

abril do corrente ano, de 10 (dez) magistrados competentes para a matéria e que

possuam processos de improbidade administrativa pendentes de julgamento para

participarem do Curso acima referido, cuja primeira edição se realizará no período de

22 de abril a 17 de maio de 2013.

A indicação deve preferencialmente recair sobre magistrados com maior

número de processos em atraso e ser acompanhada dos respectivos dados funcionais,

tais como nome completo, lotação, email e telefone para contato.

Ressalto que para o primeiro módulo não será necessário o afastamento dos

juizes de suasatividadesregulares.

Atenciosamente,

VL<£4^A^
Ministra Eiiana Calmon

Diretora-Geral

de 2 19/03/2013 17:51


