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Tema Audiencia P自blica na Comarca de An白polis-GO abrangendo as 
Comarcas da 30 Regi白o (Abadiania. Cocaizinho de Goi白s, Corumb白 de 
Goi白s. Gotan白polls, Jaragu白  Petrolina de Goi白s, Pirendpolis. SiIv白fia. 
Vian6polis e Leopoldo de Bulh6es) 

Data e hora 23/08/2019, 08 horas 

Audit6rio do Tribunal do Juni do F6rum de An自polis Local 

Proad 

Kenedy Augusto Batista Pereira 

Audi6ncia Interna com os Magistrados e Servidores 
Desembargador Kisleu Dias Mactel Filho-Corregedor-Geral da Justiga 
Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas -30 Juに  Auxiliar da 
Corregedoria e presidente da Comissao Organizadora de Encontros 
Regionais 
Dr. Donizete Martins-20 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga 
Dr. Algomiro Carvalho Neto-20 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 
Justiga 
Dr. Ricardo Silveira Dourado -Juに de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de An白polis 
Dr. Clauber Costa Abreu 一 Juiz de Direito e Diretor da Ejug 
Dr. Romerto do Carmo Cordeiro 一 Juiz de Direito e Coordenador do 
NUPEMEC (NUcleo Permanente de Metodos Consensuais de Solugao de 
Conflito) 

Sec旧t白「lo 

Participantes da 
mesa diretora 

Audiencia PUblica Externa 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho-Corregedor-Geral da Justiga 
Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas,-30 Juに Auxil旧r da 
Corregedoria e Presidente da Comissao Organizadora de Encontros 
Regionais 
Dr. Algomiro Carvalho Neto-20 Juに Auxiliar da Corregedoria-Geral da. 
Justiga 
Dr. Ricardo Silveira Dourado -Juに de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de An白polis 
Dr. Luiz Fernando Abreu-Promotor de Justica de An白Dolis 	 ; 
br. F<oterto Naves e biqueira-HreTeito M unicipai aeハnapons 
Sr. Elias Rodrigues Ferreira. Vereador da Cidade de An自polis, 
representando o Sr Leandro Ribeiro-Presidente da Camara Municipal de 
An却ohs 	 _ 
Dr. Jorge Henrique Elias-Presidente da SUBSEGAO da OAB de 
An白polis 	 / 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goi白s 
Comissao Organizadora de Encontros Regionais 

PROGRAMACAO DO ENCONTRO REGIONAL 

Quinta-Feira (22/08/201 9): 

Cursos 
. PJD: Maria de F白tinia da Silva 一 Divis白o de Gerenciamento do PJD; 
. Gestao das Serventias Utilizando o Sistema Controle: Natal Vieira J白n ior 一 Assessoria 
Correicional CGJ 
. Contadoria: Marcelo Tiago da Silva (Matricula: 5057841): 

Palestras 
."O Novo CPC. Inova96es. Cooperag白o. Aplicagao a outros ramos processuais (Processo 
Penal. Processo Administrativo e Processo Eleitoral)". ministrada pelo Dr. Aldo Guilherme 
Saad Sabino de Freitas, 30 JuにAuxiliar da Corregedoria 

Reuni6es 
. Reuniao do Extrajudicial com todas as serventias da 30 Regi白o, presidida pelo Dr 
Algomiro Carvalho Neto. 20 Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga 

Sexta-Feira (23/08/2019):  

Cursos 
. Sistema Controle da CGJ: Domingos Chaves 一 Diretoria de Tecnologia e lnformag白o da 
CGJ 
. Proad: Hudson Candido Rodrigues (Matricula 5157137) 
. Mediag白o e Conciliagao Judicial 一 Atuag白o Institucional dos CEJUSC 、 s: Jackson de 
Sousa Santos; 

Palestras: 
. ''Pericia Criminal、二  ministrada pelo Dra. Katiany Rossi Lucas. Assessora da 
Superintendencia da Policia T白cnico Cientifica da Secretaria de Estado da Seguranga 
PUblica; 
. 'Orgamento Participativo". ministrada pelo Dr.lrismar Dantas de Souza, Diretor 
Financeiro do Tribunal de Justiga do Estado de Goi白S 

Reuni6es 
. Reuni白o Interna com os Magistrados e Servidores, no turno matutino, presidida pelo 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho. Corregedor-Geral da Justiga 『 	 ン  

Audiencia P自blica aberta a Soc旧dade no turno vespertino, presidida pelo 
Desembargador Kisleu Dias Maciel Filho. Corregedor-Geral da Justi9a 	 / 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria-Geral da Justiga do Estado de Goias 
Comissao Organizadora de Encontros Regionais 

1. Ap6s os cumprimentos oficiais, Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas;- 
30 Juiz Auxiliar da Corregedoria iniciou a reuniao informando que o momento 
白 para ouvir sugest6es. reclama96es e d白vidas, franqueado a palavra a 
plateia 

2, 0 Dr. Liciomar Fernandes da Silva, Juiz de Direito da Comarca de Jaragu白, 
indagou ao Dr.Clauber Costa Abreu,Juに de Direito e Diretor da Ejug se o 
Tribunal ir白  cobrar os requisitos das horas para efeito de promogao, em 
resposta o magistrado respondeu que a resolugao do CNJ nao 白 recente, e 
esclareceu que atualmente o Tribunal tem analisado como requisito subjetivo 
en白o objetivo, como exige a Resolug白。  

3. Dr.Carlos Jose Limongi Sterse, Juに do Juizado da Infancia e da Juventude 
de An白polis, indagou se o pai presente faz diligencias para procurar o 
enderego do pai,ja que e requisito para o procedimento, na sequencia foi 
respondido pelo Dr. Donizete que o Programa Pai Presente podera utilizar de 
v自rias ferramentas,inclusive o Infojud para obter 白xito nas quest6es 

4. A oficiala de justiga,S6nia Honorato da Silva, reclamou que ao cumprir os 
mandados judiciais nas Carceragens. os agentes penitenci白rios estao 
obrigando a todos os oficiais de justiga passarem pelos Scanners de metais, 
o que coloca em risco a sa自de. dado que estes equipamentos necessitam de 
um t白cnico especifico em razao da emissao de radiagao, e diante da 
ausencia destes t白cnicos especializados, a recusa da utilizagao do 
procedimento, os carcereiros demoram por volta de 4 horas para trazer um 
preso para ser intimado, dificultando a atuagao e o andamento no 
cumprimento dos mandados, e na sequencia o Dr. Ricardo Silveira Dourado, 
Juに de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Anapolis sinalにou a 
importancia da questao e solicitou que fosse formalizada a informagao para 
que sejam tomadas as providencias. Na mesma quest白o o Dr. Mateus 
Milhomem de Sousa informou que esta questao e complexa e que 6 
necess白rio intervengao da Corregedoria junto a administragao penitenci自ria. 
O Dr. Everton Pereira dos Santos. Juに de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Jaragu白  informou o presidio e de alto risco, conhecido 
popularmente como grande concentrag白o das fac96es do PCC. Na 
Sequencia o Corregedor Geral solicitou que fossem realizadas estas 
reuni6es, e que todos atuem em sintonia, e que a Corregedoria est白  a 
disposig白o para intermediar. O Dr.Donizete Martins de Oliveira, 10 Juiz 
Auxiliar da CGJ sugeriu uma reuniao na pr6xima semana com o 
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Comiss合o Organizadora de Encontros Regionais 

Gerenciamento do SPG o cumprimento da decis白o. Na esteira a Diretora do 
Gerenciamento de Sistemas. Maria de Fatima. informou que a adaptagao do 
Sistema de Primeiro Grau para a regionalizagao J白 estava concluida,e que 
os Diretores do Foro das Comarcas ja podem indicar o servidor respons白vel. 

6. 0 Dr Everton Pereira dos Santos, Juに de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Jaragu白 elogiou o Sistema PJD, no entanto ressaltou que o 
sistema e falho com relag白o aos oficiais de Justiga, pois nao tem acesso ao 
sistema para consulta simples do processo, assim como, ao cumprir com o 
mandado,e necess自rio digitaliz白－ lo e juntar ao processo, na sequencia, o Dr. 
Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria 
informou que a Corregedoria-Geral da Justiga J白 esta trabalhando nesta 
quest白o e que de forma organizada ser白 implantado um Sistema que 
automatizar白  a distribuig白o dos mandados, assim como solucionar白  a 
quest白o dos acessos. Concordou ainda com a necessidade do acesso ao 
Sistema por parte dos Oficiais de Justiga. visto que atualmente os 
estagiarios, que n白o sao servidores ja tem acesso integral aos processos da 
serventia, e os Oficias, na ocasiao do cumprimento dos mandados, por 
vezes 白 necessario acessar alguns dados do processo para o desenrolar da 
diligencia 

7. 0 oficial de justiga,Gredes Marques de Andrade, solicitou ao Corregedor-
Geral para que o Tribunal de Justiga estenda aos demais colegas que a 
arrecadagao e um interesse de todos, e que deve ser encampada por todos 
os segmentos do Tribunal,pois trazem beneficios a todos de forma direta, 
assim levantou situa96es que ocorrem com as guias complementares 
expedidas, em que os processos s白o arquivados sem o recolhimento das 
mesmas. No mesmo assunto o Dr. Rom白rio do Carmo Cordeiro, Juiz de 
Direito e Coordenador do NUPEMEC,ressaltou uma questao importante nos 
casos das custas finais em que o autor vencedor da agao era benefici白rio da 
Justiga Gratuita e as custas finais da parte vencida nao eram cobradas, 
desta forma, foi registrado que s6 em uma Comarca houve evasao de mais 
de um milhao de reais neste quesito. Na sequ白ncia o Ubiratan Alves Barros, 
Assessor de Orientag白o e Correigao da CGJ informou que a Assessoria 
Correicional em fiscalizagao de apenas 7 Comarcas, apurou quase 1 milhao 
de reais em custas que n白o haviam sido cobradas de processos em 
tramitagao. ou seja. e necessario tambem um foco nestes processos que 
nao foram arquivados para que nao haja essa falta de arrecadag白o. O Dr. 
Algomiro Carvalho Neto, 20 Juiz Auxiliar da CGJ. informou que descobriu que 
nas turmas recursais havia em torno de 150 recursos inominados tramitando 
com a mesma Guia. oosto aue. o advoaado recolhia aoenas uma Quia e. 
utilizava em varios processos, e que e importante a atengao na arrecaaagao, 
pois as despesas s6 crescem 
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Comiss白o Organizadora de Encontros Regionais 

Estados, assim evitaria converter as decis6es liminares em diligencia para 
colher essa informagao, explicou que muitas vezes, em razao do estado de 
saUde, n白o existe tempo para tal, pois alguns pedidos tem muita urgencia 
em serem analisados. Com  este acesso evitaria tamb6m qualquer erro nas 
decis6es judiciais. especialmente para aqueles que utilizam do processo 
judicial para "furar a fila", na sequencia, o Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino 
de Freitas, 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria solicitou que foss& 
formalizado um PROAD para estudar a viabilidade da quest白o. 

9. 0 Sr.Mauri Donizete de Souza, encarregado da escrivania 10 Vara CIvel de 
An白polis reclamoしi com relag白o a remessa de carta precat6ria para 
cumprimento em outros Tribunais, exigindo-se que o Juizo Deprecante 
realize cadastro nos sistemas externos dos outros Tribunais, na sequencia 
Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, 30 Juiz Auxiliar da Corregedoria 
informou que o Froad 131439 ja solicitou ao CNJ providencias dessa 
quest白o, ao passo que a Corregedoria-Geral da Justiga segue aguardando 
resposta 

DELIBERA9OES DAAUDIENCIA PUBLICA 

1. Ap6s as sauda96es oficiais, o Corregedor-Geral da Justiga, Desembargador 

K isieu DiasN、  ac旧1 りtino aoriu o evento com um aiscurso, re筆aitanao1 
ぎpeciairnente que b omo月 toaos, agentes . aesse. procesや eo ヒnconiro 1 
i-<egionai e o meinor exempio ao eslorgo continuo aeste orgao para que sejal 
assegurada a cad月  um ダe. voces urna oportunidade . de crescimento,,el 
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L Na_5equencia . lo i戸nunciaao o ， 、 ermo ae しooperagao entre a し望reg具ao ri月 e 」  

a Secretaria de Seguranga lubIica ・ oportunidade em que o Dr. Pdgomiro 」  
Carvalho Neto 二20 Juiz 今uxiliar da Correg今daria-Geral da Justiga explicoul 
que o termo de しooperagaoe avango consiaeraとei com reiagao a . prevengaol 
de fraudes perpetradas no g mbito d磐じa rto rio ヒxtrajudiciais ・ assi叩・ a,part川
ダesta nova terrameりta,os じartorios ヒxtrajudiciais terao acesso a piataiorrnal 

Mpoタ、・ 』 que poderao consりItar a vera.ci叩ae do月 documentos ap讐se ntaa osl 
四S ．じartoriosタ、 retamente CO banco ae uaaos aa ミe cre三aria ae ジegurangal 
ヒU Dii ca ・ ， p望 rim 叩nvi叩u os seツ叩「es りe「望旦 uias aos oanios ごunior, 
Diretor ae ，し匹re、胆o e oer竺叩5 叩ハ「aiaタ『しyu. uoiratan 型yes タarros, 
今ssess竺ae o「旧讐agao e しorrei9aO aa yしJ. e砦甲、ngos 叩 ol iva しna押1 
Junior, Diretor ae iecnoiogia aa inrormagao aa ししj para suoirem ao paico,1 
oc月si白o_ em que prestou uma . homenagem. pu竺ca .pe.lo emりenho 、．今 1 
aea、叩卿0 0己 equipe tec世「a 照  しor「叩eaori七しerai . aa _J usi！卿：＿ 好―  
sequencia o . u烈りgas aa oiiva しnaves Junior, uiretor, ae iecnoiogIa(aa 
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i. /-\aiante o Dr. i-(icarao uouraao, Juiz ae Di男Ito e utretor ao 1- oro ae /-\napol畏、  
em nome aos juizes e oerviaores aa しomarca prestou nomenagem aひ  
Corr図edQr-Geral da.Justica \Des. Kileu Dias Maciel Filho, e na sequencia 
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Av.Assis Chateaubriand. no19 

Carvalho Neto, 20 Juiz Auxiliar da CGJ e tamb白m a servidora Adriana para 
prestar homenagem ao Dr. Alda Guilherme Saad Sabino de Freitas, 30 Juiz 
Auxiliar da CGJ,na sequencia franqueou a palavra ao p自blico, informando 
que o momento 白  para todos sentirem a vontade para falar pois, a 
Corregedoria est白  para ouvir 

4. 0 Dr. Jorge Henrique Elias. Presidente da SUBSECAO da CAB de An白polis, 
solicitou que fosse alterado o Distrito Judiciario de Barro Alto para a 
Comarca de An白polis; Pediu ainda para que fosse criado uma 30 Vara de 
Familia na Comarca de Anapolis, alem da criagao de uma Vara de 
Execu96es Fiscais de An白polis-GO: Pugnou ainda pela melhora na atuagao 
da Contadoria; Asseverou para que fosse cumprido a recomendag白o de 
expedir alvar白  judicial tambem no nome do Advogado; Clamou ainda pela 
retirada da revista na entrada nas depend白ncias do F6rum;Pautou ainda 
sobre a Serventia Extrajudicial do Cart6rio de Registro de Im6veis da ia 
Ci rcu n s crig白o de An白polis-GO, tendo como titular o Sr. Wander Ribeiro 
Palhano, em que tem recebido um tratamento n白o at自vel, e que por vezes 
recebem notas devolutivas com exigencias descabidas. Na sequ6ncia, o 
Des.Kisleu Dias Maciel Filho, Corregedor-Geral da Justiga informou que 」自  
esta pautado para dia 14/10/2019, no Orgao Especial, para provimento de 04 
varas, das 06 vagas na Comarca de An白polis. que ir自  amenizar os 
problemas apontados. Na sequencia o Dr. Alda Guilherme Saad Sabino de 
Freitas, 30 Juiz Auxiliar da CGJ informou que atrav白s da resolugao 219, ser自  
remanejado 160 servidores do 2oGrau,que atuara em todas as serventias 
judiciais, contadorias, entre outras 自reas. Informou ainda que ser白 emitido 
um novo oficio circular, reiterando o oficio 273/2018. J白 com relagao a 
forma de abordagem dos advogados na entrada dos f6runs seは  
submetida ao Des.Gerson Santana Cintra, Presidente da Comissao 
Permanente de Seguranga. 

5. 0 Dr.Sostenes Ant6nio de Arruda, Advogado da Comarca de An白polis 
manifestou dizendo que o 20 Oficio dos registro de Notas tem feito umas 
interpreta96es divergentes em variam de R$77,00 para algo entorno de 
R$1100,00; outra situagao 白  a complexidade da linguagem das notas 
devolutivas dificultando o entendimento por parte do usu白rio, e ainda se 
recusa a receber o usu白rio para explicar a situagao, ocorrendo muitas vezes 
a desistencia de realizagao do servigo notarial. Pontuou ainda que os oficiais 
dos cartdrios nao tem aceitado os verdadeiros valores das negdcios 
imobili白rios, uma vez que diante da crise os imdveis muitas vezes est白。  
sendo vendidos a pregos vis, por fim informa que esta manifestagao est自  
formalizada em um requerimento que entregou pessoalmente ao Dr.Algomiro 
Carvalho Neto, 2OJuにAuxiliar da Corregedoria-Geral da Justiga. 

6. 0 Frederico Godoy, Presidente do Sindicato dos Corretores,informou que h白  
iima difir.tild月de rom n C2rt6rio de Reaistro de Im6veis da 10 Circunscric白d 
de Anaoolis-GO.-.-tendo comり titular o S r. Vvander KIbeIro Vaiflano, aesta 
forma厄而m款ぬUし市“めcumentb ao Dr.Alqomiro Cっr'.，っ1h0 Neto, 2OJuiz Auxiliar 
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da Corregedoria-Geral da Justiga. contendo a problem白tica 
7. 0 Dr.Mateus Milhomem de Sousa. Juに do Juizado Especial Criminal de 

Anapolis-GO. manifestou que est白  elaborando um Projeto, para que seja 
criado neste Tribunal a primeira Camara do Extrajudicial, semelhante a 
Camara de SaUde, com competencia para apreciar as demandas 
extrajudiciais: 

8. 0 Sr. Luiz Ant6nio Ferreira Rosa. Arquiteto e Urbanista, registrou a 
insatisfagao com o Cart6rio de Registro de Im6veis da 10 Circunscrig白o de 
An白polis-GO, tendo como titular o Sr. Wander Ribeiro Palhano, pontuando 
diversas exigencias descabidas, assim como o atendimento recebido na 
unidade extrajudicial,indicando como pessimo atendimento 

9. 0 Sr.Wellington de Carvalho, construtor, informou que atualmente, na Cidade 
de An白polis o registro e t白o complexo, que s6 e possivel comprar um im6vel 
se primeiro houver o registro, tudo isso em razao da tamanha dificuldade de 
tratativas do Cartdrio de Registro de Im6veis da 10 Circunscrig白o de 
Anapolis-GO. o qual o Sr. Wander Ribeiro Palhano 白 o titular 

10.0 Sr.Alcivone Francisco da Silva,manifestou que dirigiu-se ao Cartdrio do 
1ooficio que reconheceu como inv自lida a procuragao de plenos poderes 
deixada pelo irmao que reside no Estados Unidos, impedido de registrar um 
a venda de um im6vel, isto 白， recusou a veracidade do documento que todos 
os outros cart6rios haviam aceitado 

11. 0 Sr. Edervan Rodrigues de Ara白jo, advogado e proprietario de Imobili白ria, 
disse que 白 necess白rio uma conversa com o oficial do Cart6rio de Registro 
de Im6veis da 10 Circunscrigao de An白polis-GO, Sr. Wander Ribeiro Paihano, 
para que dialogue com os usuarios para esclarecer as dUvidas 

12. 0 Dr.Algomiro Carvalho Neto,2oJuiz Auxiliar da CGJ manifestou que toda a 
situagao deve ser verificada pela via da legalidade e que algumas 
reclama96es podem ser protocoladas diretamente na Corregedoria-Geral da 
Justiga. com  relag白o ao Cart6rio de Registro de Imdveis da 10 Circunscrigao 
de An自polis-GO, ser白  instaurado um Proad. e serao tomadas as 
providencias necessarias,e que a resposta ser白  dada pela Corregedoria-
Geral da Justiga. Na sequencia. o Dr. Ricardo Silveira Dourado-Juiz de 
Direito e Diretor do Foro da Comarca de Anapolis manifestou que a Diretoria 
do Foro, como Corregedora Natural, est自  aberta para receber estas 
reclama96es, e que algumas situa96es que foram postas na sua 
competencia,foram resolvidas. Na mesma esteira, Dr. Aldo Guilherme Saad 
Sabino de Freitas, 30 Juに Auxiliar da CGJ verificou tres vertentes de 
reclamagoes: a primeira 白 com relag白o as exig白ncias exageradas, a segunda 
com relag白o ao atendimento e a terceira com relagao ao excesso de 
bUr0CraCia 	 1 burocracia 	 ( 
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Freitas, 30 Juiz Auxiliar da CGJ manifestou que a Corregedoria nao pode 
interferir na prestagao jurisdicional 

14.A Dra.Gislaine Aparecida Guerreiro, Advogada, sugeriu que os julgamentos 
das recursos inominados das Turmas Recursais sejam divididos por assunto, 
pois, existem muitas recursos meramente protelat6rios, Dr. Alda manifestou 
que a Corregedoria nao pode interferir na prestag白o jurisdicional, nao 
obstante, informou que as turmas recursais foram estruturadas, e que estar白  
em um cen白rio mais celere, assim, estima-se que levar白 por volta de um ano 
e meio para desafogar o acervo. Na sequencia o Dr.Algomiro Carvalho Neto, 
2oJuiz Auxiliar da CGJ informou que h白 estudos para pautar os julgamentos 
das Turmas por assunto. 

15. A Dra.Danielle Pereira Nava,Advogada, requereu que fosse realizada uma 
politica de adogao, pais o orfanatos estao lotados, e ha muitos casos de 
destituig白o do patrio poder, e que hoje, atualmente, ficam na fila a espera de 
uma adogao. Pautou ainda que h自 uma dificuldade por parte dos servidores 
da Secretaria do Juizado para verificar a fila de adog白o. Na sequ白ncia, 
Dr.Carlos Jose Limongi Sterse, do Juizado da Infancia e Juventude de 
Anapolis, manifestou que atualmente, por uma questao de Software, n白oh白  
possibilidades de ver a localizagao da fila, mas que ser自  instalado um novo 
programa do CNJ que permitir白  ver a ordem de adogao 

16.0 Dr.Luciano Aparecido Caetano, Advogado. sugeriu que o prazo de 100 
dias de conclusao fosse alterado, posto que h白 uma excessividade, uma vez 
que o processo teria apenas duas ou tres movimenta96es ao ano: como 
segundo ponto, solicitou a expedig白o de um oficio circular orientando a 
priorizagao na expedigao do Alvar白  dentro das serventias; sugeriu ainda um 
projeto piloto de gestao judici白ria, uma vez que existem varas que julgam em 
6 meses e outras que julgam em 6 anos. Dr. Aldo Guilherme Saad Sabino de 
Freitas, 30 Juiz Auxiliar da CGJ disse que o prazo do 100 dias vem de 
precedentes do CNJ,mas que o CNJ vem tendenciando alterar esse prazo, 
e que atualmente esse prazo 白 contado em dias corridos, e com relag白o ao 
Alvar自， ap6s autorizagao do Corregedor-Geral, ser自 reemitido outro 
Oficio Circular, orientando que o Alvar自  seja expedido tamb6m em 
nome do advogado, quando possuir poderes na procurag白o. 

17. 0 Mateus Carvalho Neto, advogado, manifestou que tem uma grande 
dificuldade no acesso as informa96es de protocolo da den自ncia, e que fica 
preocupado com relagao p白blico comum no momento do protocolo, na 
sequencia o Kenedy Augusto Batista Pereira. Assessor de Atendimento do 
SAU manifestou que o Servigo de Atendimento ao Usuario da CGJ funciona 
como um pedido de informagao, assim. diante dos fatos noticiados,a 
reclamagao poder白  ter 04 (quatro) destinos diferentes, quais sejam:o Diretor 
do foro. auando a reclamacao se trata do extraiudicial ou dos servidores ca 
Comarca. ao じorreaedor－じeral da JustiCa Quando a reciamaCao e reierente 
aos Maaistrados. ao  Diretor-Geral do lribunaI quando a reciamaCao e 
refe rentEョり鼠servidores dasecretaria do Iribunal, e por ulm ao ドresiaente 
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quando o reclamado 白 Desembargador. Nesta veia, o SAU da Corregedoria 
analisa e esclarece o procedimento de protocolo em cada um dessas 
unidades, respondendo imediatamente, e quando ha pedido assinado, 
juntamente com c6pia dos documentos pessoais e comprovante de 
residencia. o proprio departamento realiza o protocolo no 白mbito da 
Corregedoria, respondendo com o n自mero do PROAD eventualmente 
gerado. Quando h白 manifesta96es sem assinatura. isto 白、 apdcrifo, o Servigo 
de Atendimento ao Usuario se limita apenas em indicar e esclarecer o 
procedimento correto, mas nao podendo efetuar o protocolo, em razao da 
limitagao contida noArt.90 da Resolugao 135 do CNJ 

18. Audiencia encerrada a s 17:12 

讐讐誓  

Desembargado承isleu勘語輸遍包刊旭  
Corregedor-Geral da Just 

Dr.A側厄Gui I hermど Saad Sabino de FreiぬS 
30 Juiz Auxiliar da C,orregedoria 

... ＿プ多琢第輪可， -－、－  
iviemoro q d しomissao urganにaaora oe に旦墜匹里旦邑パegionais 

毛篇髭気蕊請蒜戸  
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