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Ofício Circular n° ^ /2013-SEC

Goiânia, °*~ de ^t^o de 2013.

Processo n° 4249909/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica orientação a fim de coibir as Centrais de Mandados ou Distribuidores de

procederem à dilação administrativa deprazopara cumprimento de mandados pelos oficiais

dejustiça do Estado

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 3414/2013 e do

Parecer n° 188/2013 1°JA-CGJ, para conhecimento próprio e fins de mister.

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

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

Atenciosamente,

olcir258/Tcl

DESn. NELMA BRANCG) F^REIRA PERILO
Corregedora-Geísal da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oesle - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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.O- H;

Processo n° : 4249909/2012 - Rio Verde

Nome : Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de

Goiás

Assunto : Solicita Providências

•3414DESPACHO/OFÍCIO N /2013

Cuida-se de pedido de providências formulado pelo

SINDJUSTIÇA - Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de

Goiás, o qual encaminhou a esta Corregedoria relatórios apresentados pelos

servidores da Comarca de Rio Verde, acerca de algumas situações internas que tem

prejudicado o bom andamento dos trabalhos forenses dos Oficiais de Justiça.

No Despacho n° 251/2013 - DIP (f. 139), o Diretor de

Administração e Operações da CGJ, Leonardo Pereira Martins, ratifica as providências

sugeridas pela Assessoria Correicional (f. 113) e encampadas no Parecer n° 188/2013

(fs. 131/133), subscrito pelo 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller Salomão.

Nessa guisa, acolho a sugestão do parecerista para determinar

a expedição de ofício circular, a título de orientação, a todos os Juizes Diretores de

Foro das Comarcas do Estado de Goiás, integrando-o com cópia do parecer

(fs. 131/133), a fim de coibir as Centrais de Mandados ou Distribuidores, conforme o

caso, de procederem à dilação administrativa de prazo para os Oficiais de Justiça do

Estado cumprirem mandados judiciais. Fica ressaltada a desnecessidade de envio de

resposta ao mencionado expediente para esta Corregedoria.

Dê-se ciência a Presidente do SINDJUSTIÇA, Rosângela

Ramos de Alencar, encaminhando-lhe, via e-mail (f. 4), cópia deste ato.

Em reiteração ao Despacho/Ofício n° 2493/2013 (f. 134), que

foi encaminhado via e-mail institucional ao magistrado Diretor do Foro da Comarca de

Rua 10. n°150, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-
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Rio Verde, Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior, e malote digital (8092013161223), oficie-

lhe, novamente, com o envio de cópias das sugestões encartadas às fs. 05/16, do

Relatório de fs. 69/114, da peça opinativa (fs. 131/133) e deste despacho, devendo

informar a esta Corregedoria, via e-mail (correqsec(g)tiqo.ius.br), no prazo de quinze

(15) dias, as providências que estão sendo adotadas para a solução das

irregularidades apontadas na referida unidade judiciária. Na oportunidade, cientifique-

se o magistrado de que o descumprimento das solicitações emanadas desta

Corregedoria pode implicar na adoção de medidas correicionais.

Sobrevindo a resposta ou ultimado o prazo assinalado, torne o

feito ao crivo do parecerista.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, £ \ de agosto de 2(Pl\3.

(LCSC)MLSS

Desembargadora NELMA BRANCA FERREIRA Pb! ?il .0
Corregedora-GeVal da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677 2
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Processo n° : 4249909/2012

Nome : Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado

de Goiás

Assunto : Solicita Providências

Comarca : Rio Verde

PARECER N° 188/2013

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

Trata-se de pedido de providência formulado pelo Sindicato

dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, o qual

encaminhou relatórios apresentados pelos servidores da Comarca de Rio

Verde, solicitando a disponibilização de um Juiz Corregedor na referida

Comarca para as providências de mister.

Foi juntado cópia do pedido e documentos às fls. 04/16.

à fl. 17, consta despacho-ofício do então Juiz Auxiliar desta

Corregedoria, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, solicitando à nobre Diretora do

Recursos Humanos deste Tribunal, informações acerca do número de

servidores efetivos na comarca de Rio Verde, com os respectivos nomes e

lotação, bem como número de cargos vagos e a previsão de novas vagas e

concursos públicos na comarca em questão.

Em seguida solicitou que os autos fossem encaminhados à

Sra. Cássia Mesquita, Diretora do Departamento!de Correição e Serviços de

PT 1
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Apoio, para que juntasse aos autos o relatório da execução do programa

atualizar naquela Comarca, caso tivesse sido implementado, e que informasse

também a data da última correição realizada na comarca de Rio Verde.

Às fls. 20/24, à Diretora de Recursos Humanos, Sra. Lígia

Beatriz de Bastos Carvalho, prestou informações acerca do que foi pedido no

parágrafo anterior.

Foram juntados às fls. 25/44, relatórios do programa

Atualizar na comarca de Rio Verde.

Foi determinado pelo então Juiz Auxiliar desta

Corregedoria, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, que fossem encaminhados os

autos à Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial para pronunciamento, o

que foi feito às fls. 47/49.

Considerando que a última correição realizada na comarca

de Rio Verde foi em junho de 2010, foi sugerido pelo ilustre magistrado citado

acima que fosse realizada uma nova correição naquela comarca.

Foi juntado às fls. 53/66, cópia de voto e acórdão do

Desembargador Carlos Escher, que negou provimento do recurso interposto

pelo então Juiz de Direito e Diretor da Comarca de Rio Verde, Dr. Fernando

César Rodrigues Salgado, contra decisão contida no Despacho 3398/2011.

Àfl. 67, foi determinado pela Insigne Corregedora-Geral da

Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, que fosse realizada

nova Correição Extraordinária na Comarca de Rio Verde.

Consta à fl. 69, relatórios de Correição Extraordinária

realizado nas serventias judiciais da Comarca supracitada, no período

compreendido de 11 a 15 de março do corrente ano.

Foram juntadas documentos às fls. 115/127.

Isto posto, Senhora Desembargadora Corregedora-Geral,

SUGIRO que seja oficiado o Diretor do Foro da Comarca de Rio Verde, Dr.

VÍTOR UMBELINO SOARES JÚNIOR, encaminhando-lhe cópia de fls. 69/115

dos autos, para adoção das providênciás^jue entender, cabíveis, as quais
deverão ser comunicadas a esta Corregedoriamo prazo de/30 (trinta) dias.

PT
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Sugiro também que sejam oficiados todos os diretores de

Foro das Comarcas do Estado de Goiás, para o fim de coibir as centrais de

mandados ou distribuidor de procederem à dilação de prazo administrativa

para os Oficiais de Justiça cumprirem os mandados judiciais.

É o parecer, s.m.j.

Goiânia, 04 de/junho de 2013.

ton Müller Salomão

1° Juiz-Auxiliar,da CGJ

PT 3
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